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Background and Objectives: Thermal sensation is not a direct sense of air 

temperature but is related to people’s feelings, sensory experience and psychological 

phenomenon, which can affect their performance, productivity, attitude and sense of 

satisfaction. The aim of this study was to determine the subjective thermal sensation 

and its relationship with stress, anxiety, depression and students' cognitive function. 

Methods: This study was descriptive-analytical and was performed on 167 male 

students of Isfahan University of Medical Sciences. Students' subjective thermal 

sensation was measured on a seven-point scale and ambient temperature and 

humidity were measured in each student's room. The DASS-42 questionnaire was 

used to measure stress and anxiety and the "Reaction Timer" device was used to 

measure the cognitive function. The collected data were analyzed by SPSS software 

version 20. 

Results: Students' stress, anxiety and depression were 40%, 47.3% and 41.3%, 

respectively. The mean temperature of the dormitory was 20.326°C, the mean 

relative humidity was 56.78% and the subjective thermal sensation of 29.9% of the 

students were neutral from the ambient temperature. There was a significant 

relationship between students' subjective thermal sensation and stress, anxiety and 

mean diagnostic reaction time, color selection, sound selection, number of errors in 

the diagnostic section and sound selection.  

Conclusion: Students' subjective sensation of ambient temperature was obtained 

as a very important and influential factor because in addition to affecting stress and 

anxiety, it also had a significant effect on their time of diagnostic reaction and 

selective. 
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Extended Abstract  

 

Introduction 

Thermal sensation is not a direct sense of air 

temperature but is related to people’s feelings, 

sensory experience, and psychological phenome-

non, which can affect their performance, product-

ivity, attitude, and sense of satisfaction. This 

study aimed to determine the subjective thermal 

sensation and its relationship with stress, anxiety, 

depression, and students' cognitive function. 

Methods 

 This study was descriptive-analytical and was 

performed on 167 male students of Isfahan 

University of Medical Sciences. Students' subjec-

tive thermal sensation was measured on a seven-

point scale, and ambient temperature and humid-

ity were measured in each student's room. The 

DASS-42 questionnaire was used to measure 

stress and anxiety, and the "Reaction Timer" devi-

ce was used to measure cognitive function. The 

collected data were analyzed by SPSS software 

version 20 (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA). 

Results 

 Students' stress, anxiety, and depression were 

40%, 47.3%, and 41.3%, respectively. The mean 

temperature of the dormitory was 20.326°C, the 

mean relative humidity was 56.78%, and the 

subjective thermal sensation of 29.9% of the 

students was neutral from the ambient tempera-

ture. There was a significant relationship between 

students' subjective thermal sensation and stress, 

anxiety and mean diagnostic reaction time, color 

selection, sound selection, number of errors in the 

diagnostic section, and sound selection. 

 

Discussion 

This study aimed to determine the feeling of thermal 

sensation and its relationship with stress, anxiety, 

depression, and cognitive function in medical 

students. Findings showed that the average ambient 

temperature of the dormitory was 20.326°C, the 

average relative humidity was 56.78%, and the 

highest temperature sensation of students was 

obtained from the ambient temperature on a neutral 

scale, which is consistent with the results of Khan 

and Pao study. They reported that in areas with 

tropical climates, high humidity levels lead people 

to a positive degree of heat sensation in summer, 

while in winter, people are more inclined to neutral 

and stable conditions [20]. 

Students' mean scores of stress, anxiety, and 

depression were 10.1 ±6.6, 8.8 ±7.6, and 9.4 ±7.7, 

respectively. 40% of students had stress at different 

levels (mild, moderate, severe and very severe). 

Also, 47.3% and 41.3% of students had anxiety and 

depression at different levels, respectively. Fawzy 

and Hamed also reported on the level of stress, 

anxiety, and depression of students that more than 

half of the study population are exposed to psy-

chological traumatic factors, and students have 

59.9% stress, 73% anxiety, and 65% depression and 

the average score of stress, anxiety, and depression 

were 11.41, 8.02 and 97.8, respectively [21]. Wahed 

and Hassan showed that the rate of stress, anxiety, 

and depression of students at different levels are 

62.4%, 64.3%, and 60.8%, respectively [22]. In this 

study, less than 50% of students had stress, anxiety, 

and depression; While in the studies mentioned, 

more than 50% of students had stress, anxiety, and 

depression. Probably the reason for the difference 

between the results of the present study and other 

studies is that the studies of Fawzy, Hamed, Wahed 

and Hassan examined the levels of stress, anxiety 

and depression in both men and women; While in 

the present study, only male students in all fields and 

levels of study of the University of Medical Scie-

nces were investigated. Nevertheless, this level of 

stress, anxiety, and depression is high in students. 

Researchers have found that stress and anxiety in 

students can have a variety of causes that can be 

related to age, special social situations, economic 

conditions, environmental conditions, entering a 

new environment, academic problems, decreased 

interest in the field of study, competition with other 

students and more importantly, he mentioned the 

fear of the job future [14, 23]. Bayram and Bilgel 

stated that the prevalence of stress, anxiety and 

depression among students is worrying and requires 
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the implementation of primary and secondary 

preventive measures with the development of app-

ropriate support services for this group of people in 

the community [24]. Beiter et al. reported that the 

prevalence of stress, anxiety, and depression among 

students indicates a lack of mental health. Univer-

sities should constantly assess students' mental 

health and have appropriate plans to ensure mental 

health and solve their problems [23]. 

Students' thermal sensation was significantly 

correlated with stress and anxiety and negatively 

correlated. A similar study was not found in this 

area, but this conclusion is probably due to the fact 

that the student's thermal sensation is both an 

individual and a mental factor and an environmental 

factor. In the meantime, each person, according to 

the temperature and sensory conditions he has from 

the ambient temperature, causes a different mental 

perception of his ambient temperature. Since the 

students' accommodation was in rooms with an 

approximate area of 12-18 m2 and windows, the 

average ratio of window area to floor area was 

calculated to be 0.093 and the dormitory fan coil 

heating system had central control in winter. If a 

person felt hot, he could not adjust the temperature 

of his room to his liking; Therefore, it caused the 

student to feel positive heat in winter on a positive 

scale, all of which caused the student to be unable 

and dissatisfied to regulate the desired temperature 

of his environment, and therefore students' feeling 

of heat had a significant relationship with stress and 

anxiety [25]. 

Mean diagnostic response time, color selection, 

sound selection, number of errors in the diagnostic 

section and number of errors in the sound selection 

section were significantly associated with subjective 

sensation of ambient temperature; the neutral ther-

mal sensation was observed in the reaction time 

(diagnostic and selective) appropriately and without 

error in students, and when their thermal sensation 

was on a positive scale (hot, warm and slightly 

warm) and a negative scale (cold, cool and slightly 

cool), time Their response in the diagnostic and 

selective sections was increased and errors in the 

diagnostic and selective sections were observed, 

which is consistent with the results of the study of 

Hancock et al. [26]. Heat exposure is effective on 

the reaction time test, Pilcher, Nadler, and Busch 

reported. Exposure to a hot environment also affects 

the performance of tasks such as learning, reasoning 

and working memory; While tasks that require 

accuracy, attention and perception have a negative 

effect on the performance of such tasks in the face 

of a hot environment [27]. 

 In the present study, simple reaction time had no 

significant relationship with thermal sensation; 

Perhaps because the students' thermal sensation was 

assessed from the ambient temperature. Also, since 

people's feelings of ambient temperature are differ-

ent, in this study, no significant relationship was 

found between heat feeling and reaction time. One 

study found that exposure to hot environments had 

little effect on simple tasks such as reaction time; 

While exposure to a hot environment has a profound 

effect on complex tasks such as care, follow-up, 

learning, and multiple tasks [30]. 

Conclusion 

 Students' subjective sensation of ambient temp-

erature was obtained as a critical and influential 

factor because, in addition to affecting stress and 

anxiety, it also had a significant effect on their time 

of diagnostic reaction and selection. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 بررسی احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان 
 

 ۳*ی، بهنام مراد1یمیابراه  نی، حس2اهلل دهقان  بی، حب1اتبرک  رایسم

 

 ران ی اصفهان، اصفهان، ا   ی پزشک م بهداشت، دانشگاه علو   ة کار، دانشکد   ی من ی و ا   ی ا بهداشت حرفه   ی ارشد، گروه مهندس   ی کارشناس  .1

 ران ی اصفهان، اصفهان، ا   ی پزشک م بهداشت، دانشگاه علو   ة کار، دانشکد   ی من ی و ا   ی ا بهداشت حرفه   ی ، گروه مهندس ار ی دانش  .2

 ران ی ا   تهران،   ، ی بهشت   د ی شه   ی پزشک م دانشگاه علو   ، ی من ی بهداشت و ا   ة ، دانشکد ست ی ز ط ی و مح   ی من ی ارشد، گروه سالمت، ا   ی کارشناس  .3

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 11/04/1400 :افتیدر

 12/06/1400 :رشیپذ

 30/06/1400: نیآنال  انتشار 

 
بلکه به چگونگی احساس افراد    ، حرارت هوا نیست  ة مستقیم از درج  یاحساس حرارتی حس  :هدفینه و  زم

وری، نگرش و احساس رضایت آنان  بر عملکرد، بهره  تواند یروانی مربوط است که م ةحسی و پدید  ةو تجرب

باشد. مطالع  با استرس، اضطراب،    ة تأثیرگذار  ارتباط آن  با هدف تعیین احساس حرارتی ذهنی و  حاضر 

 . افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان انجام شد
 

پزشکی اصفهان در  نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم   167تحلیلی حاضر روی    - توصیفی   ة مطالع   : کار روش 

احساس حرارتی ذهنی دانشجویان در یک  انجام شد.    1397ماه( سال  تا آخر بهمن   ماه ی فصل زمستان )اواسط د 

اندازه   ی ا مقیاس هفت نقطه  به هر دانشجو  اتاق مربوط  برای سنجش  و دمای محیط و رطوبت در  گیری شد. 

  استفاده شد.   « Reaction Timer» از دستگاه    ی و عملکرد شناخت   DASS-42  ة استرس، اضطراب از پرسشنام 

 . شدند تجزیه و تحلیل    20  ة نسخ   SPSSافزار  با نرم نیز  شده  آوری جمع   ی ها داده 
 

بود. میانگین درصد    41/ 3و    47/ 3،  40به ترتیب    استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویانمیزان    ها:یافته 

خوابگاه   محیط  نسبی  C0326 /20دمای  رطوبت  میانگین  ذهنی    56/ 78،  حرارتی  احساس  درصد   29/ 9و 

دانشجویان داری بین احساس حرارتی ذهنی  دانشجویان از دمای محیط در مقیاس خنثی بود. ارتباط معنی 

ها، انتخابی صداها، تعداد خطاها در بخش با استرس، اضطراب و میانگین زمان واکنش تشخیصی، انتخابی رنگ 

 .تشخیصی و انتخابی صدا به دست آمد 
 

زمانی که احساس حرارتی ذهنی دانشجویان فاقد احساس حرارتی خنثی باشد و در سطوح   : گیرینتیجه

قرار   سرما  یا  گرما  احساس  آزمون   ، گیردب مختلف  و  اضطراب  استرس،  واکنش   ی ها بر  )زمان  واکنش  زمان 

ن زماکه استرس، اضطراب، مدت طوری به   ؛ ها و صداها( تأثیر منفی دارد تشخیصی، زمان واکنش تشخیصی رنگ 

احساس ذهنی دانشجویان از دمای محیط اطراف همچنین  .  ابد یی ها و تعداد خطاها افزایش م واکنش به محرک 

زیرا عالوه بر اینکه بر استرس و اضطراب مؤثر   ؛ بسیار مهم و تأثیرگذار به دست آمد  ی عنوان فاکتورخود به 

 .بر زمان واکنش تشخیصی و انتخابی آنان نیز تأثیر بسزایی داشت  ،بود 
 

 احساس حرارتی ذهنی، استرس، اضطراب، افسردگی، زمان واکنش :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 یبهنام مراد

و   ی من یارشد، گروه سالمت، ا   یکارشناس 

 ،ی من ی بهداشت و ا  ة ، دانشکدست ی ز ط ی مح 

علو  ،ی بهشت   د یشه   ی پزشک م دانشگاه 

 رانی ا  تهران،

 یک:الکترون پست
b.moradi@sbmu.ac.ir  
 

 

 

 
این مقاله، کد   برای دانلود

زیر را با موبایل خود اسکن 
 کنید. 
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 غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 مقدمه 

داخلی   ساختمان   مانندعوامل محیطی  داخل  هوای   دمای 

قابل بهرهتأثیر  و  عملکرد  آسایش،  سالمت،  بر  وری توجهی 

دارد   ساختمان  دربار  . [ 1] ساکنان  موجود  اثرات   ة دانش 

ناکافی   حرارتی  شرایط  روانی  و  اطالعات    استفیزیولوژیکی  و 

وری کافی برای مقابله با تأثیر تغییرات حرارتی محیطی بر بهره

راه برنامه  ةدر مرحلویژه  به اندازی ریزی شامل طراحی، نصب و 

ها برای افراد مربوط  گرمایشی و سرمایشی ساختمان   یهاستم یس

شرایط آب و هوایی خاص    رسدیم به نظر    یست.دسترس ن  در

مرطوب(،    - خشک، سرد    - مرطوب یا سرد    - خشک، گرم    - )گرم  

بهره  یاثر بر  بهرهمنفی  دارد.  کار  نیروی  نتیجوری  در   ة وری 

توجه حرارتی محیط ناراحتی و نارضایتی مرتبط با تغییرات قابل

م سبب    ؛ابدییکاهش  خورشید  نور  زیاد  تابش  مثال،  برای 

mailto:b.moradi@sbmu.ac.ir
http://orcid.org/0000-0002-5695-3244
http://orcid.org/0000-0002-6526-8601
http://orcid.org/0000-0002-1191-9819
http://orcid.org/0000-0001-9888-2571
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. همچنین کارکردن در آب  شودیدر کارگران ماحساس خستگی  

و هوای بسیار گرم اثرات فیزیولوژیکی و روانی بر کارگران دارد  

بهره پذیریکه  تحریک  و  کاهش  را  آنان  افزایش وری  را  شان 

در  دهدمی مینتیجه    و  آنان   َسبب  که  انجام  شود  برای  رغبت 

 . [ 2] بدهندکارشان را از دست 

حرارتی   بهرهمحیط  رفاه  مناسب،  و  رضایت  احساس  وری، 

م تقویت  را  ساختمان  به  .  [3]  کندی ساکنان  حرارتی  احساس 

زیست مانند داغ، گرم،  سطح گرمای محیط   بارةاحساس ذهنی در

مستقیم   یاحساس راحتی حس  .کند ی.. اشاره م.خنثی، خنک و

احساس حرارتی انسان به تعادل .  [3]حرارت هوا نیست    ةاز درج

خود تحت   ةنوب  وی بستگی دارد. تعادل حرارتی نیز به   حرارتی

بیان   یادر مطالعه.  [4]  استتأثیر فاکتورهای فردی و محیطی  

ازحد اتاق با  ناراحتی گرمایی مانند گرما یا سرمای بیش  که   شد

و   دارد  ارتباط  سرمایی(  و  گرمایی  )استرس  فیزیکی  استرس 

.  [5]عملکرد دانشجویان شود  کاهش  سبب بیماری یا    تواندیم

م افراد  در  گرمایی  ناراحتی  منفی  اثرات  افزایش   توانیاز  به 

تصمیم قدرت  کاهش  ضعف،  و  خستگی  افزایش  گیری حادثه، 

و  به استرس  هورمون  افزایش  فرد،  ادراک  در  اختالل  دلیل 

کرد  ا اشاره  مطالع  Abbasi.  [7،  6]ضطراب  در  همکاران   ة و 

و  د   کردند، بیان    خود  مروری خستگی  افزایش  به  باال  مای 

م  یهاهورمون  منجر  عملکرد .  [8]  دشویاسترس  بررسی  در 

شاخص  - روانی   از  افراد،  م  یی هاذهنی  که   شودیاستفاده 

منظور از شناخت، .  [9]  استوضعیت شناختی فرد    ةدهندنشان

شاخص  جمله  از  است.  انسان  مغز  در  عالی    ی هاکارکردهای 

ه، تمرکز، آگاهی از زمان و مکان،  شناختی مهم در انسان حافظ

دیداری   توانایی  و  واکنش  زمان  مسئله،  زمان .  [9]  استحل 

م را  )دستگاه  یهاروش  کمکبه  توانیواکنش    ی هاتجربی 

اندازه تأیید  مورد  استانداردهای  و  زمان  مختلف(  کرد.  گیری 

چندین متغیر شامل تمرکز و توجه، عملکرد   ریواکنش تحت تأث

م قرار  حرکتی  و  بسیار ردیگیشناختی  واکنش  زمان  تعیین   .

تخصصی است و نتایج باید با احتیاط تفسیر شود. در این آزمون  

پیش قابلیت  بردن  بین  از  فرد،  برای  توسط  محرک  نوع  بینی 

 انتخاب رنگ یا نوع صدا و همچنین زمان تغییر رنگ و صدا کامالً

 را طورکلی عملکرد فرد  تصادفی است تا بتوان دقت، توجه و به

زمان صدا، گرما  هم  ةدر بررسی اثرات مواجه.  [10]کرد  بررسی  

انگیز و  عملکرد  درک،  بر  هوا  کیفیت  بررسی،    ة و  مورد  افراد 

Balazova   داری در عملکرد در شرایط  یو همکاران کاهش معن

آلود  ، زای گرم و پرصدامخاطره پرصدا  گرم و  آلوده و  و گرم،  ه 

به  کاهش قابلها  آن  . کردندمشاهده   تمرکز  توجهی در دقت و 

در پژوهش دیگر گزارش .  [11]شرایط نامطلوب را گزارش کردند  

ها  نقشه   ةفضای آموزشی مکانی برای خواندن، نوشتن، مطالعشد،  

و    ردیگیو تمرکز بر مانیتورهاست که بیشترین وقت افراد را م

فعالبرای   چنین  حرارتی   ییهاتیانجام  رضایت  نیازهای  باید 

 . [12]محیط داخلی فراهم شود  

دیگر،از   بیماری   سوی  جمله  از  اضطراب  و  و  افسردگی  ها 

به    تواندیروانی ناشی از استرس هستند و استرس م  یهانشانه

و ممکن است دانشجویان در    شده یی تحصیلی منجر  اکاهش کار

پاسخ استرس  با  روی  یهارویارویی  مانند  به ناسازگاری  آوردن 

.  [13]اعتیاد به مواد مخدر، الکل و داروها را از خود بروز دهند  

فاقد   را  خود  دارند،  باالیی  استرس  سطح  که  دانشجویانی 

؛  [14]  دانندی یند تحصیل ضعیف مانفس و در کنترل فراعتمادبه

طوالنیبخشزیان استرس  اثر  در  ترین  اختالل  ایجاد  مدت، 

است  عم یادگیری  و  تفکر  قدرت  مؤثر  استرس   . [15]لکرد 

جسمی و روانی، اختالل در عملکرد    ی هایماریبه بروز ب  تواند یم

 . [16]و قدرت سازگاری دانشجویان منجر شود 

از آنجا که دانشجویان بخش مهمی از جمعیت کشور ما را 

و تعداد   شودیافزوده م آنانو هرساله بر تعداد  دهند یتشکیل م

خود  دلیل  به   دانشجویاناز    فراوانی سکونت  محل  از  دوربودن 

این قشر از جامعه ، توجه به  هستندناگزیر به اسکان در خوابگاه  

  یهایژگیوهم از جنبة سالمت روانی و هم از جنبة شرایط و  

محل زندگی آنان اهمیت بسیاری دارد. همچنین هر عاملی که  

بر سالمت  سوء  اثرات  بروز  همچنین   سبب  و  روانی  و  جسمی 

برای رفع مشکالت  شودیمعملکرد آنان   ، باید شناخته شده و 

شده اقدامات و راهکارهای مناسب به کار گرفته شود. از شناخته 

ارتباط استرس   ةبه مطالع  متعددی  یهاپژوهشسوی دیگر در  

بهر و  شناختی  عملکرد  با  شرایط هحرارتی  در  افراد  وری 

واقعی  و  است  انجام   آزمایشگاهی  در  اما  ،شده  بارة  پژوهشی 

)استرس،  روانی  پارامترهای  با  افراد  ذهنی  حرارتی  احساس 

واقعی   شرایط  در  شناختی  عملکرد  و  افسردگی(  و  اضطراب 

نشد؛ همین    مشاهده  تعیین   ةمطالع  دلیلبه  هدف  با  حاضر 

اضطراب،  استرس،  با  آن  ارتباط  و  ذهنی  حرارتی  احساس 

 .دانشجویان انجام شد افسردگی و عملکرد شناختی
 

 کار روش 

تحلیلی بود که در فصل زمستان    –حاضر توصیفی    ةمطالع

 منظور بهانجام شد.    1397ماه( سال  ماه تا آخر بهمن)اواسط دی
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دادهجمع  نمونه آوری  روش  از  سیستماتیک ها  تصادفی  گیری 

پزشکی  نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم  168استفاده شد.  

  نداشتناز قبیل    ،اصفهان با در نظر گرفتن معیار ورود به مطالعه

ب اسکلتی  -قلبی  یهای ماریسوابق  عصبی،  ریوی،    - عروقی، 

یخ گرمازدگی،  دیابت،  صرع،  مصرفعضالنی،  و    نکردنزدگی 

شدند.   بررسی  درمان  هدف  با  دارو  رعایت بههرگونه  منظور 

  ی ابهداشت حرفهکارشناس مهندسی  مالحظات اخالقی توسط  

و    شد اهداف مطالعه توضیحاتی ارائه    بارةبه افراد مورد بررسی در

نامه و اعالم موافقت شرکت در پژوهش توسط با تکمیل رضایت

گرفت صورت  آنان  از  ارزیابی  جمع .  دانشجویان،  آوری مراحل 

 :است زیرها به شرح داده

پرسشنام  اول:  ۀمرحل شامل    ةابتدا  دموگرافیک  اطالعات 

یک از    مقطع تحصیلی برای هر  و  تحصیلی  ةن، قد، وزن، رشتس

 افراد مورد بررسی تکمیل شد. 

تخمین   ASHRAEاستاندارد    براساس:  دوم   ۀمرحل برای 

. شداستفاده    یانقطه یک مقیاس هفتاز  احساس حرارتی ذهنی  

صورت که از دانشجویان خواسته شد احساس خود از درجه  بدین

شامل داغ    یادرجههفت  یهااس یمق  حرارت محیط را در یکی از

(،  -1(، کمی خنک )0+(، خنثی )1+(، کمی گرم )2+(، گرم )3)

 . [18، 17]( عالمت بگذارد -3( و سرد )-2خنک )

در این مرحله دما و رطوبت محیط با استفاده    سوم:  ۀمرحل

 – TEMPERRATUREسنج دیجیتالی )از دماسنج و رطوبت

HUMIDITY    مدلHTC-1  اتاق( دانشجو  اقامت  محل  در   )

  یهاگیری شد. دماسنجمربوط به هر دانشجو در خوابگاه( اندازه

به  با    30مدت  مربوط در محیط مدنظر  تا  دقیقه قرار داده شد 

ط به تعادل برسد و سپس عدد مربوط به هر دماسنج  دمای محی

 . شدو رطوبت سنج قرائت و ثبت 

استرس،   DASS-42  ةبا استفاده از پرسشنامچهارم:    ۀمرحل

. این پرسشنامه برای  شداضطراب و افسردگی دانشجویان بررسی  

این  سنجش استرس، اضطراب و افسردگی طراحی شده است. 

لیکرت    هااسیمق شده  گذاری  نمره   یادرجه چهاردر یک طیف 

وجه هیچبه »  ةگزینه دارد و گزین  چهارکه هر سؤال  طوری به  است؛

نیست درست  من  مورد  گزین  ةنمر   «،در  و  زیاد  »  ةصفر  بسیار 

است درست  من  جدول  ردیگیم  3  ةنمر  «درمورد  سطوح    1. 

 ةپرسشنام  ةمختلف استرس، اضطراب و افسردگی با توجه به نمر

DASS-42    روایی این پرسشنامه مناسب  داده شده استنشان .

پایای  و  است  آمده  دست  آلفای    کمکهب  نیز  پرسشنامه  ی به 

استرس   زیرمقیاس  برای  افسردگی  97/0کرونباخ  زیرمقیاس   ،

   .  [19]گزارش شده است  95/0و زیرمقیاس اضطراب  92/0

 

 DASS-42. سطوح مختلف استرس، اضطراب و افسردگی را با توجه به نمره پرسشنامه 1جدول 

 متغیر 

 سطح 

 افسردگی  اضطراب  استرس 

   

 0- 9 0- 7 0- 9 طبیعی 

 10- 13 8- 9 10- 13 خفیف 

 14- 20 10- 14 14- 20 متوسط 

 21- 27 15- 19 21- 27 شدید 

 - 28 - 20 - 34 خیلی شدید 

 

عملکرد شناختی دانشجویان با آزمون    بررسی پنجم:    ۀ مرحل 

 Reaction Timerزمان واکنش توسط دستگاه  

دارای دقت    (، PM-RT16881سنج واکنش )مدل  دستگاه زمان 

که    است بزرگ    ة . این دستگاه شامل یک جعب است ثانیه    0/ 001

تجهیزات و کلیدهای کنترل روی آن تعبیه شده و دو شستی که با  

سیم به دستگاه متصل بودند. دستگاه شامل دو بخش محرک نوری  

بی تشکیل  آ و صوتی که محرک نوری از سه رنگ سبز و قرمز و  

و محرک صوتی، صدای بوق کوتاهی بود که از لحاظ شدت    شد ی م 

  1)زیر( و   هرتز   10  ی ها رکانس صدا با ف   2تنظیم است ) و زمان قابل 

حالت    چهار زمان واکنش را در    توان ی )بم(. با این دستگاه م  هرتز 

گیری  انتخابی )صداها( اندازه   و   ها( ساده، تشخیصی، انتخابی )رنگ 

 کرد. 

زمان واکنش ساده: زمانی که دستگاه روی یک رنگ تنظیم   -

محض دیدن رنگ  و نمونه تنها یک شستی مشخص را به   شد 

م  م   داد ی فشار  ثبت  واکنش  زمان  بخش    ، شد ی و  این  در 

 خطایی وجود نداشت. 

زمان واکنش تشخیصی: زمانی که دستگاه روی یک رنگ     -

و نمونه با دو شستی که برای هریک    شد و یک صدا تنظیم  
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شست  بود ها ی از  شده  تعریف  مدنظر  محرک  را    ، ،  آزمایش 

م  عالوه   داد ی انجام  قسمت  این  در  واکنش   که  زمان    ، بر 

 . شود می خطاها نیز ثبت  

ها(: زمانی که دستگاه روی دو  زمان واکنش انتخابی )رنگ  -

تنظیم   متفاوت  برای    شد رنگ  که  شستی  دو  با  نمونه  و 

آزمایش    ، محرک مدنظر تعریف شده بود   ها ی هریک از شست 

انجام م  بخش تشخیصی  که در این قسمت مانند    داد ی را 

رنگ  به  واکنش  زمان  بر  ثبت  عالوه  نیز  خطاها  تعداد  ها، 

 . شد ی م 

زمان واکنش انتخابی )صداها(: زمانی که دستگاه روی دو     -

و نمونه با دو شستی  شد  صدای متفاوت )زیر و بم( تنظیم  

محرک مدنظر تعریف شده بود،    ها ی که برای هریک از شست 

ثبت زمان واکنش به    که عالوه بر   داد ی آزمایش را انجام م 

 . شدند ی صداها، تعداد خطاها نیز ثبت م 

  0/ 85و پایایی    0/ 81آزمون زمان واکنش دارای ضریب روایی  

دقیقه    5- 10زمان واکنش    ی ها زمان انجام آزمون . مدت [ 13]است  

ها و  بار برای هر نفر تکرار و از زمان واکنش   سه بود و هر آزمون  

مراحل روش    همة است    گفتنی تعداد خطاها میانگین گرفته شد.  

به  این مطالعه در یک جلسه  برای هر دانشجو  بررسی  طور کامل 

صورت که ابتدا با اعالم موافقت دانشجو برای شرکت  انجام شد؛ بدین 

از تکمیل رضایت  رد مورد بررسی،  نامه توسط ف در مطالعه و پس 

  شد ی و از هر فرد درخواست م   د ی گرد ی مشخصات دموگرافیک ثبت م 

مقیاس   در  محیط  دمای  از  را  خود  ذهنی  حرارتی  احساس 

سپس    . که در پیش روی وی قرار داشت، عالمت بزند   ی ا درجه هفت 

به    ة صورت مصاحب به   ی ا کارشناس بهداشت حرفه  سؤاالت مربوط 

و پرسید و جواب را در پرسشنامه  را از دانشج   DASS-42  ة پرسشنام 

م  مرحل کرد ی ثبت  در  دستگاه    ، بعد   ة .  با  کار  روش  توضیح  با 

Reaction Timer    هر چهار آزمون زمان واکنش و هرکدام سه بار

.  د ش ی واکنش و تعداد خطاها ثبت م   ی ها برای دانشجو تکرار و زمان 

سنج  آخر میزان دما و رطوبت توسط دماسنج و رطوبت   ة در مرحل 

و دیجیتالی   دانشجو    انجام  زندگی  محل  تعادل    برای در  برقراری 

ها و  . پس از تکمیل هریک از پرسشنامه شد ی دمایی قرائت و ثبت م 

داده جمع  اطالعات،  در  آوری   ,.SPSS   (SPSS Incافزار نرم ها 

Chicago, Ill., USA )   تح شد وارد    20  ة نسخ توصیفی  .  لیل 

میانگین و انحراف معیار    ی ها متغیرهای کمی با استفاده از شاخص 

فراو  با درصد  متغیرهای کیفی  آماری  ا و  آزمون  با  و  انجام شد  نی 

   . بستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت ضریب هم 

 ها یافته 

بررسی   براینفر از دانشجویان پسر    167  ، حاضر  ةدر مطالع

و  اضطراب  استرس،  با  آن  ارتباط  و  ذهنی  حرارتی  احساس 

. میانگین سنی افراد  شدندعملکرد شناختی دانشجویان بررسی  

سال و میانگین قد و وزن دانشجویان   53/21±1/2مورد بررسی  

مطالعه ترتیب    مورد  و  سانتی  646/177±6/ 64به  متر 

دانشجویان در مقطع درصد    7/58گرم بود.  کیلو  39/11±07/73

  درصد   7/10در مقطع دکترای عمومی و    درصد   24کارشناسی و  

 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. 

خوابگاه   محیط  دمای  ،  C0  667/326±1/20میانگین 

و میانگین احساس  درصد    78/56±25/5میانگین رطوبت نسبی  

د. بیشترین احساس حرارتی بو  39/0حرارتی ذهنی دانشجویان  

به خود  اطراف  محیط  دمای  از  مقیاس    دانشجویان  در  ترتیب 

  2خنثی و بعد از آن کمی گرم و گرم و کمی خنک بود. جدول 

نشان  را  دانشجویان  ذهنی  حرارتی  احساس  فراوانی  درصد 

 . دهدیم

 

 حرارتی ذهنی دانشجویان از درجه حرارت محیط. درصد فراوانی احساس 2جدول 

 سرد خنک  کمی خنک  خنثی  کمی گرم  گرم  داغ  احساس حرارتی ذهنی 

 8/1 6 6/15 9/29 3/26 6/15 8/4 درصد فراوانی 

 

به توجه  نمر3جدول    با  میانگین  در    ة ،    میاناسترس 

و    8/8  ±  6/7اضطراب    ةمیانگین نمر  ،1/10  ±  6/6دانشجویان  

دانشجویان   درصد   40  بود.   9/ 4±  7/7افسردگی    ةمیانگین نمر

یا استرس طبیعی  بودند  آنان بدون استرس    درصد  60استرس و  

میزان استرس آنان در سطوح خفیف، متوسط، شدید و    .داشتند

شد ترتیب    ید خیلی  بود.  درصد    3و    6/3،  1/15،  4/18به 

و   درصد  7/58و    7/52همچنین   اضطراب  بدون  دانشجویان 

  6/9که  درحالی  ؛ افسردگی )اضطراب و افسردگی طبیعی( بودند

خفیف،    درصد متوسط،    درصد  2/19اضطراب   2/10اضطراب 

و    درصد شدید  شدید    درصد  4/8اضطراب  خیلی  اضطراب 

نیز    داشتند. دانشجویان  افسردگی  خفیف،  درصد    6/15میزان 

و  درصد    6/3متوسط،  درصد    4/17 خیلی  درصد    2/4شدید 

 .  شدید بود
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 درصد فراوانی، میانگین )انحراف معیار( سطوح مختلف استرس، اضطراب و افسردگی. ۳جدول 

 حداقل  حداکثر  انحراف معیار گینمیان درصد فراوانی )%(  سطح متغیر متغیر

 

 

 استرس

 60 طبیعی 

1/10 6/6 33 

 

 

0 

 4/18 خفیف 

 1/15 متوسط 

 6/3 شدید 

 3 خیلی شدید 

 

 

 اضطراب 

 7/52 طبیعی 

8/8 6/7 42 

 

 

0 

 6/9 خفیف 

 2/19 متوسط 

 2/10 شدید 

 4/8 خیلی شدید 

 

 

 افسردگی 

 7/58 طبیعی 

4/9 7/7 37 

 

 

0 

 6/15 خفیف 

 4/17 متوسط 

 6/3 شدید 

 2/4 خیلی شدید 

 

، R=    -0/ 272احساس حرارتی ذهنی دانشجویان با استرس ) 

027 /0 =P ( و اضطراب )0/ 2-    =R  ،01 /0 =P دار و ی معن  ة( رابط

به بیان دیگر زمانی که احساس حرارتی   ؛ بستگی منفی داشتندهم 

ها آن   و احساس  گرفتی ذهنی دانشجویان از مقدار خنثی فاصله م

 میزان استرس و اضطراب   ،گرفت ی گرما یا سرما قرار م  ة در محدود

م ها  آن  با درحالی   ؛افت یی افزایش  ذهنی  حرارتی  احساس  که 

 دست نیامد.ه  داری ب معنی  ة ( رابط P= 0/ 09افسردگی ) 

تشخیصی  4جدول    براساس واکنش  زمان  میانگین   ،

(028/0=Pرنگ انتخابی   ،) ( صداها  P=02/0ها  انتخابی   ،)

(038/0=Pمعنی ارتباط  ذهنی  حرارتی  احساس  با  منفی  (  دار 

ساده   واکنش  زمان  میانگین  میانگین  342/0±08/0داشتند.   ،

واکنش تشخیصی   واکنش  468/0  ±1/0زمان  زمان  میانگین   ،

و میانگین زمان واکنش انتخابی    438/0±088/0ها  انتخابی رنگ

 . ثانیه بود 47/0±1/0صداها 
 

 

 ارتباط احساس حرارتی ذهنی با پارامترهای زمان واکنش . 4جدول 

 ValueP R حداقل  حداکثر  انحراف معیار میانگین متغیر

 - 342/0 08/0 62/0 16/0 835/0 091/0 ( sزمان واکنش ساده ) 

 - 468/0 1/0 86/0 27/0 028/0 223/0 ( sزمان واکنش تشخیصی )

 - 438/0 088/0 73/0 23/0 02/0 351/0 ( sزمان واکنش انتخابی رنگها )

 - 47/0 1/0 15/1 27/0 038/0 39/0 ( sزمان واکنش انتخابی صداها )

 

( و تعداد خطا  P=002/0تشخیصی )تعداد خطاها در بخش  

( با احساس حرارتی ذهنی نیز  P=006/0در بخش انتخابی صدا )

ساده   واکنش  زمان  میانگین  داشتند.  منفی  معنادار  ارتباط 

،  468/0  ±1/0میانگین زمان واکنش تشخیصی    08/0±342/0

رنگ انتخابی  واکنش  زمان  و    438/0±088/0ها  میانگین 

صداها   انتخابی  واکنش  زمان  بود.    47/0±1/0میانگین  ثانیه 

خطاهای    5جدول   تعداد  با  ذهنی  حرارتی  احساس  ارتباط 

 . دهدیپارامترهای زمان واکنش را نشان م

ها  ، تعداد خطاها در بخش انتخابی رنگ1  شکل  با توجه به

خ تعداد  تشخیصیو  انتخابی  بخش  در  ترتیب    طاها  دارای  به 

   بیشترین و کمترین میانگین تعداد خطاها بودند 
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 . ارتباط احساس حرارتی ذهنی با تعداد خطاهای پارامترهای زمان واکنش 5جدول 

 ValueP R حداقل  حداکثر  متغیر

 - 431/0 002/0 0 2 تعداد خطاها در بخش تشخیصی 

 - 101/0 59/0 0 2 تعداد خطاها در بخش انتخابی رنگها 

 - 376/0 006/0 0 2 تعداد خطاها در بخش انتخابی صداها 

 

 
 . میانگین خطاهای پارامترهای زمان واکنش 1 شکل

 

 بحث    

  با   آن   ارتباط   و   ذهنی   حرارتی   احساس   تعیین   هدف   با   این مطالعه 

دانشجویان   شناختی   عملکرد   و   افسردگی   اضطراب،   استرس،    در 

میانگین دمای محیط  دهد  نشان می   ها افته شد. ی   پزشکی انجام علوم 

و بیشترین  درصد    56/ 78، میانگین رطوبت نسبی  C°326/20خوابگاه  

خود در مقیاس  احساس حرارتی دانشجویان از دمای محیط اطراف  

سوست. آنان  هم    Paoو   Khan  ة خنثی به دست آمد که با نتایج مطالع 

گرمسیری، سطح رطوبت باال    در مناطقی با آب و هوای   کردند گزارش  

سمت مقیاس مثبت احساس حرارتی در فصل   سبب گرایش افراد به 

که در فصل زمستان افراد بیشتر به شرایط  درحالی   ؛ شود ی تابستان م 

 . [20]  کنند ی یدار تمایل پیدا م خنثی و پا 

نمر در    ةمیانگین  افسردگی  و  اضطراب    میاناسترس، 

 40بود.    4/9±7/7و    8/8±6/7،  1/10±6/6به ترتیب    دانشجویان

دانشجویان استرس در سطوح مختلف )خفیف، متوسط،   درصد

  درصد  3/41و    3/47شدید و خیلی شدید( داشتند. همچنین  

ترتیب    دانشجویان سطوح  به  در  افسردگی  و  اضطراب  دارای 

نیز در بررسی سطح استرس،   Hamedو    Fawzyمختلف بودند.  

بیش از نیمی    کردند کهاضطراب و افسردگی دانشجویان گزارش  

زای روانی قرار یت مورد بررسی در معرض عوامل آسیب از جمع

اضطراب و درصد    73استرس،  درصد    9/59دارند و دانشجویان  

استرس، اضطراب و   ةافسردگی دارند و میانگین نمردرصد    65

ترتیب    راافسردگی     کردندگزارش    97/8و    02/8،  41/11به 

[21]  .Wahed    وHassan    نمیادر بررسی فاکتورهای روانی در  

دادند نشان  پزشکی  و   ، دانشجویان  اضطراب  استرس،  میزان 

  3/64،  4/62به ترتیب    افسردگی دانشجویان در سطوح مختلف

 درصد   50کمتر از    ،. در این مطالعه[22]است  درصد    8/60و  

بودند افسردگی  و  اضطراب  استرس،  دارای    ؛ دانشجویان 

، دانشجویان درصد  50شده بیش از  که در مطالعات بیانحالیدر

تفاوت نتایج    دلیل. احتماالً  داشتنداسترس، اضطراب و افسردگی  

بیان  ةمطالع مطالعات  سایر  با  در حاضر  که  است  این  شده 

سطح   Hassan  و  Wahed  و  Hamed  و  Fawzyتحقیقات  

استرس، اضطراب و افسردگی در هر دو جنس زن و مرد بررسی  

یان پسر در تمامی  دانشجو  تنهاحاضر    ة که در مطالعدرحالی  شد؛

پزشکی بررسی شدند. با  ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه علومرشته 

در  این    ،اینوجود   افسردگی  و  اضطراب  استرس،  از  میزان 

باالست در  دانشجویان  که  ها پژوهش.  ی محققان مشخص شد 

دالیل مختلفی داشته   تواندیماسترس و اضطراب در دانشجویان  
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اجتماعی،   خاص یهاتیموقعی، سن  به شرایط توانیم باشد که 

ورود محیطی،  شرایط  اقتصادی،    جدید،   محیط  به  شرایط 

  سایر  با   رقابت   مشکالت درسی، کاهش عالقه به رشتة تحصیلی،

،  14]اشاره کرد    ترس از آیندة شغلی   آنها،   از  ترمهم  و  دانشجویان

23] .Bayram وBilgel  شیوع استرس، اضطراب و  ،بیان کردند

در   نگران   میانافسردگی  اجرای  دانشجویان  نیازمند  و  کننده 

توسع با  ثانویه  و  اولیه  پیشگیرانه  حمایتی    ةاقدامات  خدمات 

جامعه   افراد  از  گروه  این  برای  و    Beiter.  [ 24]  استمناسب 

شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در   کردند همکاران گزارش 

آنان است    نبود  ةدهند دانشجویان نشان  میان سالمت روان در 

دانشگاه باید  به که  را  دانشجویان  روانی  سالمت  مداوم  ها  طور 

تأمین سالمت روان و رفع مشکالت آنان  برای  ارزیابی کنند و  

 . [23]مناسبی داشته باشند  یهایزیربرنامه

  ة احساس حرارتی ذهنی دانشجویان با استرس و اضطراب رابط 

بستگی منفی داشت درواقع زمانی که احساس حرارتی  دار و هم ی معن 

م  بیشتر  یا  کمتر  خنثی  مقیاس  از  و    ، شد ی دانشجو  استرس  میزان 

  ، مشابهی در این زمینه یافت نشد   ة اضطراب آنان نیز بیشتر بود. مطالع 

که احساس حرارتی ذهنی    به این دلیل است ولی احتماالً این نتیجه  

دی و ذهنی است فاکتور محیطی  فر   ی دانشجو در عین حال که فاکتور 

هر فرد با توجه به شرایط دمایی و حسی که از  است. در این میان،  نیز  

م  دارد سبب  محیط  دمای    شود ی دمای  از  متفاوتی  ذهنی  برداشت 

  یی ها محل اقامت دانشجویان در اتاق   که   محیط خود داشته باشد. از آنجا 

طور میانگین  به ،  و دارای پنجره بود   2m  12-18با مساحت تقریبی  

محاسبه شد و سیستم    0/ 093نسبت مساحت پنجره به مساحت کف  

کوئل خوابگاه در فصل زمستان دارای کنترل مرکزی بود.  گرمایشی فن 

شرایط دمایی    توانست ی نم   ، در صورتی که فردی احساس گرما داشت 

دانشجو در    شد ی بنابراین سبب م   ؛ اتاق خود را به دلخواه تنظیم کند 

ان احساس حرارتی در مقیاس مثبت نیز داشته باشد که  فصل زمست 

دانشجو در تنظیم دمای دلخواه    شد  ی موارد ذکرشده سبب م   ة هم 

احساس حرارتی    دلیل و به همین    باشد محیط خود ناتوان و ناراضی  

 . [25]  داشت داری  معنی   ة دانشجویان با استرس و اضطراب رابط 

انتخابی رنگ انتخابی  میانگین زمان واکنش تشخیصی،  ها، 

صداها، تعداد خطاها در بخش تشخیصی و تعداد خطا در بخش  

ارتباط   از دمای محیط  انتخابی صدا با احساس حرارتی ذهنی 

داشتندیمعن زمان طوری به  ؛داری  خنثی  حرارتی  احساس  که 

در   خطا  بدون  و  مناسب  انتخابی(  و  )تشخیصی  واکنش 

و زمانی که احساس حرارت آنان در دانشجویان مشاهده شد  ی 

و مقیاس منفی )سرد،   و کمی گرم(  )داغ، گرم  مقیاس مثبت 

زمان واکنش آنان در بخش تشخیصی    ، خنک و کمی خنک( بود

و انتخابی افزایش و خطا در بخش تشخیصی و انتخابی مشاهده  

مطالع  شدیم نتایج  با  هم  Hancock  ةکه  همکارش  سوست و 

[26]  .Pilcher  ،Nadler    وBusch    مواجهه با گرما  کردندگزارش ،

همچنین مواجهه با محیط    .بر آزمون زمان واکنش مؤثر است

و حافظه   استدالل  یادگیری،  وظایفی همچون  عملکرد  بر  گرم 

که وظایفی که نیاز به دقت، توجه و درحالی  ؛کاری مؤثر است

در مواجهه با محیط گرم بر عملکرد چنین وظایفی    ،ادراک دارند

 . [27]ارد  تأثیر منفی د

مطالع  حرارتی   ةدر  احساس  با  ساده  واکنش  زمان  حاضر 

که احساس   دلیل  ه این ب  شاید   ؛ داری نداشتمعنی  ةذهنی رابط

 همچنین   شد.حرارتی ذهنی دانشجویان از دمای محیط ارزیابی  

در   ،با توجه به اینکه احساس افراد از دمای محیط متفاوت است

زما و  حرارتی  احساس  بین  مطالعه  رابطاین  واکنش   ة ن 

مطالعهمعنی در  نیامد.  دست  به  با   یاداری  مواجهه  شد  بیان 

محیط گرم بر وظایف ساده مثل زمان واکنش تأثیر بسیار کمی  

  مانند که مواجهه با محیط گرم بر وظایف پیچیده  درحالی  ؛دارد

بسی تأثیر  چندگانه  وظایف  و  یادگیری  پیگیری،  ار مراقبت، 

خود   ةو همکاران در مطالع   Golbabaei، اما [26]دارد  فراوانی  

داری معنی  ةنشان دادند که استرس گرمایی با زمان واکنش رابط

مح و  افراد    ی هاطیدارد  در  واکنش  زمان  افزایش  موجب  گرم 

آسایش در    Emmanuelو    Johansson.  [28]  شودیم بررسی 

، شرایط حرارتی نامناسب در  کردند حرارتی در سریالنکا گزارش  

افزایش خطای انسانی  ساختمان به کاهش بهره وری و احتماالً 

م حرارتی  شودیمنجر  آسایش  پارامترهای  صحیح  تنظیمات   .

برای    تواندیم و اشخاص فراهم کند    کارکنانمحیطی مناسب 

[29]  .Alfano  ،Ianniello    وPalella    آسایش    کردند، گزارش

آسایش    نبوداست و    مهمآموزشی بسیار    یهاط یحرارتی در مح

این در  مححرارتی  یادگیری   ها طیگونه  عملکرد  کاهش  به 

منجر  دانش دانشجویان  و  ومیآموزان  وضعیت   شود  درنتیجه 

 . [30]در پی خواهد داشت را خطرناکی برای سالمتی آنان 

حاضر   نتایج  به  توجه  مبا    ی هاستمیس  شودیتوصیه 

قابل گرمایشی  و  اتاق سرمایشی  از  هرکدام  برای    یهاتنظیم 

تا دانشجویان بتوانند شرایط دمایی را با توجه   شودخوابگاه نصب  

بر   عالوه  امر  این  کنند؛  تنظیم  دلخواه  به  حرارتی  احساس  به 

از شرایط    یدانشجو احساس رضایت و مطلوب  شودیاینکه سبب م

به بهبود عملکرد آنان و    ،اطراف خود داشته باشددمایی محیط  

م منجر  نیز  انرژی  مصرف  محدود دشو یکاهش  از    ی هاتی. 
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م  ةمطالع بررسی  توانیحاضر  دختر،   نکردنبه  دانشجویان 

در سایر    نکردنکشور و بررسی  یهادر سایر استان   نکردنبررسی

انجام    برای  دلیل به همین    اشاره کرد؛ویژه تابستان  فصول سال به

مطالعاتی در هر دو    گردد یمطالعات بیشتر در آینده پیشنهاد م

با شرایط آب    ترعیجغرافیایی وس  ةجنسیت زن و مرد، در محدود

شده  ویژه تابستان انجام  و هوایی متفاوت و سایر فصول سال به

 .و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند
 

 گیری نتیجه 

از   و   درصد  50کمتر  اضطراب  استرس،  دارای  دانشجویان 

بودند   مطالعه    کهافسردگی  این  نتایج  باالست.  میزان  این 

 از زمانی که احساس حرارتی ذهنی دانشجویان    کرد،مشخص  

باشد و در سطوح مختلف احساس  تهی  احساس حرارتی خنثی  

زمان   یهابر استرس، اضطراب و آزمون  ،گرما یا سرما قرار گیرد

ها  کنش تشخیصی، زمان واکنش تشخیصی رنگواکنش )زمان وا

دارد منفی  تأثیر  صداها(  اضطراب، طوری به  ؛و  استرس،  که 

  ؛ ابدییها و تعداد خطاها افزایش م زمان واکنش به محرکمدت

به محیط  دمای  از  ذهنی  احساس  از بنابراین  یکی  عنوان 

در عملکرد    تواندیفاکتورهای محیطی بسیار مهم و تأثیرگذار م

 . یی دانشجویان نقش مهمی داشته باشداو کار
 

 تقدیر و تشکر 

  195180  ةپژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با شمار

اصفهان   پزشکی  علوم  دانشگاه  نویسندگان  استمصوب   .

فن و  پژوهشی  معاونت  از  در  اصمیمانه  را  ما  که  دانشگاه  وری 

 . ، کمال تشکر و قدردانی را دارندکردند اجرای این تحقیق یاری  
 

 تعارض منافع 

 .بین نویسندگان هیچ تعارضی در منافع وجود ندارد
 

 منابع مالی 

 .  ندارد
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