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Abstract   
 
Background and aims: The reaction time of humans that affected by several factors includes the time 
that takes to stimulate the sensory organs and the stimulus effect is transmitted to the brain, then is 

perceived and the decision is made; consequently, the command resulting from the decision of the brain 

is sent from the brain to the functional organs. Failure to respond at the right time may result in human 
error and accidents. There are important factors that affect the reaction time. Attention is one of the 

important factors affecting the speed of the reaction. Selective attention and correct perception of several 

stimuli among the other stimuli is one of the effective factors in promoting performance and safety. 
Additionally, various environmental factors may be effective in determining selective attention, 

increasing the number of errors and the human response time in detecting triggers. Lighting is one of the 

factors affecting the processing mechanisms of the brain. In the design of indoor and outdoor lighting 
systems, the quality parameters of the lighting system are usually less considered. Color temperature is 

one of the most important qualitative parameters of light, which is measured by the Kelvin unit and is an 

indicator for the brightness and color of the light. The aim of this study was to investigate the effect of 

light color temperature on selective attention, error rate and reaction time. 

Methods: This research is an interventional and laboratory study in order to determine the effect of the 

light color temperature on human error, selective attention, and reaction time of students in Tarbiat 
Modares University (TMU) of Tehran during the fall of 2018. All students were in the same age range. 

The inclusion criteria for this study were; not having any eye-related diseases, such as diminished vision 

and subtlety, and mental-psychiatric disorders. On the day before performing the test, participants were 
informed to: have enough sleep and rest, adhere to a regular diet, and avoid taking medicines, coffee and 

caffeinated drinks. In this interventional study, 92 students (36 female and 56 male) from Tarbiat 

Modarres University of Tehran with an average age of 28.33 years were recruited as subjects. The 
measurements and tests related to selective attention and reaction time of individuals were performed in 

4 locations with an equal lighting system and different color temperatures (3500, 4000, 5000, or 6500 

degrees Kelvin). In the first step of the study, in order to determine the effect of light color temperature 
on the studied parameters, the participants were randomly divided into four groups with 24 subjects in 

each group. Before the main test was being performed, the participants were kept in rooms adjusted to a 
brightness of 3500° K to rest for at least 5 minutes in order to be adapted to the situation, and then, in the 

same conditions, to become familiar with the test method they were studied with the Stroop software. In 

the second step, each group was placed in a separate room where the levels of brightness had been 

designed with one of the lighting systems to yield a color temperature of 3500, 4000, 5000, and 6500° K. 

Cognitive performance tests including reaction time, accuracy and selective attention were measured 

using Stroop tests. Measurement of score interference and time interference, which are indicators for 
selective attention, were calculated by measuring the difference in the error rate and the reaction time in 

detecting incongruent and consonant words. Stroop test was used to determine the reaction time, error 

and other parameters. This test consists of two parts; the practice and the main test, each of them has two 
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stages. The first step is to name the color of circular shapes that appears on the laptop monitor screen. 

The participant, upon viewing the image, applies pressure on keyboard buttons which are labeled with 

colors corresponding to the ones on the screen. The second step is to name the word which appears in a 
white box. The names of the colors appear, and as soon as the correct word is recognized, the participant 

should press the color word associated to the word on the keyboard. The third step, which is the main 
stage of the test, is a non-consistent word (red-green-blue) that shown randomly and sequentially on the 

monitor's screen. The subject must only press the keyboard button with the same color, only 

emphasizing the color and regardless of its connotation. In this test, 48 consistent colored words (the 
color of the word is identical with the meaning of the word; red, yellow, green and blue) and 48 non-

consistent colored words (the color of the word is not the same as the word meaning; for example, the 

blue word shown in red). The time lap between the stimulants was 800 milliseconds and the duration of 
each of them was 2000 milliseconds. The subject's task was to select the correct color only. Finally, the 

data were analyzed using SPSS software. 

Results: Based on the results of this study, the highest mean of correct selection (474.49 ± 10.65) and 
the lowest mean of the correct ones (654.49 ± 11.77) were assigned to the color temperature of 6500 and 

3500 ° K, respectively. Also, the highest mean of error rate (15.65 ± 9.77) and the lowest mean of error 

rate (10.94 ± 9.4) were reported at a color temperature of 3500 and 6500 ° K, respectively. According to 
the results of this study, with increase in color temperature from 3500 to 5000° Kelvin, the number of 

questions that were not responded decreased. Likewise, the number of unanswered questions for the 

color temperature of 6500 °K slightly increased compared to the color temperature of 5000 and 4000 °K. 
The results also indicated that, with an increase in color temperature from 3500 to 6500 °K, the reaction 

time to visual stimuli also decreased.  

The highest interference score was in the light color temperature of 3500 °K which indicates that the 
number of faults in naming inconsistent words relative to consonant words was higher in color 

temperature of 3500° K compared to other color temperatures. Also, according to Fig. 3, the maximum 

interference time was at 6500 ° K. This indicates that the performance time of the subjects in naming 
inconsistent words was higher relative to consonants in color temperature of 6,500° K compared to other 

color temperatures. Although the average response time under lighting condition with color temperature 

of 6500° K (718.95 ± 65.33) was less than the color temperature of 3500° K (728.58 ± 43.48), according 
to the results of the study, with a decrease in color temperature, the increase in mean response time was 

observed, but this difference was not significant (p <0.05).  

In the present study, we compared the mean of the studied variables (interference score, interference 

time, correct number, number of errors, unanswered items and response time) among classified groups 

tested under different lighting conditions with color temperatures (3000, 4000, 5000, and 6500 degrees 

Kelvin). One-way ANOVA was used for data analysis. Based on the results of Tukey's post-test, the 
mean of correct responses under lighting conditions with a color temperature of 6,500 ° K was 

significantly higher than the other color temperatures, and the average for the number of correct 

responses at the color temperature of 5000 was significantly higher than 3500 and 4000° K (p <0.05). 
The average of error rate in color temperature of 6500 ° K was significantly lower than the mean error 

rate in color temperature of 3500 and 4000 ° K, and also the average of error rate under lighting 

condition with color temperature of 5000 K was significantly lower than 3500 and 4000 ° K. 0> p). 
Also, based on independent t-test (Table 2), there was a significant relationship between subjects’ gender 

and variables such as interference score, interference time and number of unanswered questions. For all 

of these three variables (interference score, interference time and number of unanswered questions) 
mean in men was significantly lower than women (p <0.05). Based on subjects’ gender, the average 

response time under different color temperatures showed that the response time (or reaction time) of 

female under lighting conditions with 3000 and 5,000 ° K was higher than male, while under lighting 
conditions with 4000 and 6500° K the response time of male was higher than female students. Although 

the average response time under different color temperatures was different between male and female 

subjects, based on the results of independent t-test, such difference was not significant. 
Conclusion: In general, the results of this study showed that when subjects are exposed to light color 

temperature of 6,500 ° K, the number of correct responses by them is higher than those exposed to other 

color temperatures, and with increasing the color temperature, the number of correct answers increases. 
Also, according to the results of this study, the error rate decrease by increasing color temperature of 

light source. Based on the results of this study, it is suggested to make use of light sources with a color 

temperature of 6,500 ° K in designing the lighting system of the places where human reaction time and 
error are high importance. Accordingly, it is recommended to repeat this study in other demographic 

groups, as well as taking into account the qualitative parameters of the lighting system in addition to its 
quantitative parameters. 
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   چکیده

وری و ایمنای اسات. در ارتقاا بهاره ماؤثرها یکای از عوامال توجه انتخابی و تشخیص صحیح یک محرک از بین سایر محرک زمینه و هدف:

 های روشانایی داللای و لاارجی معماور پارامترهاای کی ایدر طراحی سیستم مغز است. یهای پردازشیزمبرمکان مؤثرعوامل از  یکی یطمح ییروشنا
  است. لطا و زمان واکنش  یزانم ی،رنگ نور بر توجه انتخاب یاثر دما یبررسگیرد . هدف از مطالعه حاضر سیستم روشنایی کمتر مورد توجه قرار می

از مارد( ن ار  63و  زنن ار  93)ن ار  39ای در ایان پاژوهش مداللاه. شد انجام 7931 سال پاییز در آزمایشگاهی پژوهش این :روش بررسی

، مورد مطالعه قرار سال99/92سن  یانگینم با داشتند قرار مشابهی وضعیت در سنی محدوده لحاظ از که مدرس تهران یتدانشگاه ترب یانجودانش
( و در ساه یندرجاه کلاو 3633یاا 6333، 4333، 9633رنگ مت ااوت )های یبا دما ییروشنابا سیستم  یمکان یتموقع 4 مطالعه در ینا .گرفتند

  و زمان واکنش افراد انجام گرفت. ی، لطامربوط به توجه انتخاب یاهحوزه آزمون

 ± 11/77)صاحیح  ماوارد میاانگین کمتارین و( 93/414 ± 36/73) صاحیح انتخاا  میاانگین  بیشترین مطالعه این نتایج اساس بر ها:یافته

 ± 11/3) لطاا میاانگین بیشاترین همچناین ت،یافا التصاا  کلوین درجه 9633 و کلوین درجه 3633هایرنگ دمای به ترتیب به( 36/436
بر این اساس دانشاجویانی کاه . شد گزارش کلوین درجه 3633 و 9633 رنگ دمای در به ترتیب( 73 ± 49/3) لطا میانگین کمترین و( 36/76

باا مواجهاه نسبت به  هاآن یححص یهاتعداد پاسخمورد آزمون قرار می گرفتند،  یندرجه کلو 3633رنگ نور  یدما ییروشنا یستمبا سدر مکانی 
معنادار کمتر از دماهای رناگ  طوربهیشتر بود و همچنین تعداد موارد لطا در این دمای رنگ بمعناداری  طوربه یرنگ مورد بررسهای یدما یرسا

 افازایشصاحیح  تعاداد پاساخ میاانگینلطاا کااهش و تعاداد  میاانگین رناگ ناور یدماا افازایشباا  (.p<36/3کلوین بود ) 4333و  9633
 (.p<36/3معنادار در مردان کمتر از زنان بود ) طوربه(. در ضمن نمره تدالل، زمان تدالل و موارد بدون پاسخ p<36/3یافت)

 مواجهاه کلاوین درجاه 3633 ناور رناگ دماای با روشنایی سیستم با افراد که حالتی در داد نشان حاضر مطالعه نتایج طورکلیبه گیری:نتیجه

 رناگ دمای افزایش با و است بیشتر هستند مواجه بررسی مورد هایرنگ دمای سایر با که مواقعی به نسبت هاآن صحیح هایپاسخ عدادت هستند
در طراحی امااکنی کاه زماان واکانش و لطاای  شودمیاین مطالعه پیشهاد   مطالعه ینا یجنتابر اساس  .یابدمی افزایش صحیح پاسخ میزان نور

ر یدر ساا شاودمی یشانهادپ درجه کلوین اسات اده شاود همچناین 3633ت زیادی برلوردار است از سیستم روشنایی با دمای رنگ انسانی از اهمی
 .یرندقرار گ مدنظر یزن یکم یپارامترها ییروشنا یستمس ی یک یمطالعات عالوه بر پارامترها

 
 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 گناباد یکپزش علوم دانشگاه :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه

  نور، رنگ یدما

  ،یانتخاب توجه

 واکنش زمان
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 و همکارانی بهشت نیحس محمد

 مقدمه
بمر  تأثیرگمااریک فاکتور فیزیکی مهم     عنوانبه نور

یمماپ درذای ممی ملممز تل ممی عملکممرذ نینممی   مکممانیز 
بمر  توانم می. کمیت   کیفیت نامطلوب نور (1)  وذمی

گوناگون مانن  خستگی  یاپناراحتیعملکرذ  ناختی   
چش ، سرذرذ، ن ص بینمایی، چشم  یذگمی   خسمتگی 

عممه ب بممر ایممی نراحممی نامناسمم   .(3 ،2)  مموذمیجس
سیست  ر  نایی ممکی است بر عملکرذ انسمان   بمر ی 

با  . ذماپ رنم  نمور یکمی ای  مؤثرحواذث مختلف نیز 
ر  منایی اسمت کمه  یاپسیست دارامتریاپ کیفی مه  

ذمماپ  اثرات آن بسیار ک  مورذ توجه قرار گرفته اسمت.
( Kelvin) کلمویی ذرجه ساسا بر که 1CCT ایرن  نور 
 نمور منبم  یمک ذمایی مشخصه بیانگر  وذمی محاسبه

 نورپ خوذخوذپبه که) تیرب جس  یک کهینگامی .است
 نور خوذ ای برس ، خاص ذماپ یک به ،(نمای نمی سان 
 رنگمی  ملله، ر پ بر ذاغ آیی یک مثهً نمای می سان 
 ایمی نم ر ذمما، برذن باال با گیرذمی خوذ به رن  قرمز
 ایمی افمزای  بما نمای می تلییر رن  یرذ رنگی به جس 

 سمفی  بمه نمور ایمی ،(یالوژن المپ یک ذماپ مثل) ذما
 رن  به رن  ایی ذما ایی برذن باالتر با ، وذمی متمایل

 1نموذار ذماپ رن  نمور ذر  مکل  . وذمی متمایل آبی
 نشان ذاذب   ب است.

  رپبهمرب بما انسال  انس بینایی ذر ر  نایی، سیست 
 افمراذ انهعمات مناسم  ر  نایی ذر .کن می کار بهینه

 کمار ا متباب نیمر پ احتمال   کنن می اقلی را ذریافت 
. ر  نایی نه تنها عاملی براپ ذیم ن (4) یاب میکای  

 کننم بتل یلیمک عاممل  عنوانبمهمحیط انراف، بلکمه 
 یماپ ییمر بصمرپ ای جملمهبر فلالیمت تأثیرگاارقوپ   

.  موذمییو یارپ   عملکرذیاپ  ناختی ملز  ناخته 
ر  منایی باعم   افمزای مطاللات نشان ذاذب است کمه 

آلوذگی   بهبوذ عملکرذ یو یارپ، کای  خواب افزای 
 تمأثیرات بما محمیط مناسم  . ر  منایی(6 ،5)  وذمی

 خطما کای  صورتبه افراذ  ناختی عملکرذ بر  سیلی
 .(7)  موذمی  رپبهرب ای افز به منجر توجه افزای   

 یمایی ماخص ای افمراذ نینی-ر انی بررسی عملکرذ ذر
 فمرذ  مناختی  ضلیت ذین بنشان که  وذمی استفاذب

 انسان ملز ذر عالی کارکرذیاپ  ناخت، است. منظور ای

                                                           
1. Correlated Color Temperature 

انسمان،  ذر مهم   مناختی یاپ ماخصجملمه  ای. است
 .(8) با   اکن  می یمان   توجه  اخص

 یاپذاذب   انهعات درذایش قابلیت به بیانتخا توجه 
 گفتمه ربطبی یا یلط یاپذاذب کرذن رذ حیی ذر مرتبط

 تسمت انتخمابی ارییابی توجه یاپر شیکی ای .  وذمی
یک فراینم   مناختی  عنوانبهتوجه  .(9) استر پ است

ییرضمر رپ،  یاپجنبمهمه ، بما ناذیم ب گمرفتی سمایر 
ذیم  ذر یممیی راسمتا، ممی افزای تمرکز ذر انتخاب را 
 ذر نظر توان متناس  با تل اذ خطا نیزمیزان توجه را می

 ذر توجمه فمرذ میمزان قم ر یر که ترتی  به ایی گرفت،
انجما  کمار بیشمتر  موذ، تلم اذ خطما نیمز کمتمر  حیی
یممان  با نزذیکی رابطه توجه یمچنیی. (11 ،8)  وذمی

 یکممی ای عوامممل مهمم   اکممن  یمممان .(8ذارذ )  اکممن 
سمرعت دمرذایش انهعمات  ذین بنشان   گیرپتصمی 

بممسیار مهمم  سمرعت  ذین بنشماناست. یمان  اکن  
  کارایی آن است که به فاصله یمانی بمیی  گیرپتصمی 
  موذمیمحرک تا  مر   داسمگ گفتمه  ییرمنتظربارائه 

 نول که است یمانی به عبارتی ایی  اخص، م ت .(11)
 را داسممخی   نممموذب کذر را  ممرایط فممرذ تمما کشمم می

مم ت  ایمی سمال  افراذ ذر ملموالً   (12) نمای  درذایش
 یمک .(13) انجام می نول به ثانیه ص   12 تا 11 بیی
 کمه است ایی انتخابی توجه بررسی براپ ملمول حلراب

 ذر یمم ف محممرک بممه چگونممه کنن گان ممرکت ببینممی 
 داسمگ خطما مسمب  فاکتوریماپ حضمور ع   یا حضور

 داسممخی خطمما مسممب  فاکتوریمماپ ملممموالً .ذینمم می
 یماآن اراذپ ییر درذایش   ذارن  ی ف داسگ ای متفا ت

 ناسمایگارپ ایمی. کن می ت اخل ذرست داسگ انتخاب با
 ذر  موذ، حمل بایستی نهایی داسخگویی ای قبل یاداسگ

 یممان) ضملیف نسمبتاً عملکمرذ باعم  اممر ایمی نتیجه،
 .(14)  موذمی( شتربی خطایاپ یا ،ترآیسته داسخگویی

یمک  عنوانبمهبا توجه به ایمیت ایی موضو  که انسمان 
. ضممر رت انجمما  (9)درذاینمم ب فلممال انهعممات اسممت 

ذقیق ذر یمینه اثرات دارامتریماپ کیفمی    یاپدژ ی 
کمممی ر  ممنایی بممر عملکممرذ  ممناختی افممراذ احسمماس 

 . وذمی

 Varkevisser لوکس  145) ر  نایی سطح ذ  اثرات
رنگمی  یماپالمپ ای مختلفی ترکیبات  ( لوکس 195  

یک  ذر( آبی سبز قرمز   آبی سبز آبی، قرمز سبز، )قرمز
 تمأثیر ذین بنشانکرذ که  سایپ بیهمحیط کار اذارپ، 

77/77/23تاریخ پذیرش:               96/6/22تاریخ دریافت:   
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. (15) انگیزش بوذ بن پذرجهجزئی رن  نور )المپ( بر 
یاپ ر انمی   نینمی ماننم  بر جنبه توان میذماپ رن  
. ای نرف ذیگر، ایی عامل (16) با   رتأثیرگاایو یارپ 

یاپ سایمانی رفتار فرذ، فرآین  توان  بر   ت   جنبهمی
 ممؤثرنیز  انگیز ی مانن  رفتاریاپ  ناختی   عملکرذپ

. ذر یمممیی راسممتا، مطاللممات محمم  ذپ بممه (17) با مم 
ییر بصرپ سیسمت  ر  منایی ماننم  ذمماپ  تأثیرگاارپ

ارپ، یمان  اکمن  بر عملکرذیاپ  ناختی )یو ی رن ،
   Chellappa. (17) انممم درذاخته  ایجممماذ انگیمممزب( 

ذرجمه  6511 نور بما ذمماپ رنم  که ذریافتن  یمکاران
 بیشمتر سرکوب موج ( نور متمایل به رن  آبی) کلویی

 آسممای    رفمماب نینممی، یو ممیارپ افممزای  مهتممونیی،
   2511رنم  بیشترپ نسبت بمه نمور بما ذمماپ  بصرپ
  اکمن  موج  یممان یمچنیی    وذمیکلویی  3111
  وذمیبا نیایمن پ توجه ییاذ   ظایف ذر انجا  ترسری 

(18). 

یاپ اخیر بیشتر تح ی ات فاکتوریاپ انسمانی ذر سال
یماپ ذر حویب ر  نایی مربوط به بررسی ناراحتی، جنبه

اثمرات ییمر  به   کمترنور بوذب است  بصرپ   عملکرذپ
 ،19) درذاخته   ب اسمت وربصرپ، ر انی   بیولوژیکی ن

. با توجه بمه تلم اذ محم  ذ مطاللمات ذر خصموص (21
نمور بمر  یاپ یژگییکی ای  عنوانبهذماپ رن  نور  تأثیر

دارامتریاپ  ناختی   عملکرذپ افراذ، ایمی دمژ ی  بما 
ی ف تلییی اثر ذماپ رن  نور بر توجه انتخابی، میمزان 

 خطا   یمان  اکن  انجا    .

 روش بررسی
  آیمایشمگایی  اپم اخلمهیی تح یق یمک دمژ ی  ا

اثر ذماپ رن  نمور بمر خطماپ  تلییی منظوربهاست که 
 ذر گمر بانسانی، توجه انتخمابی   یممان  اکمن  افمراذ 

ذانشمگاب  پار م    ذکتمر یم ان  کار ناسذانشجویان 
انجما   م .  1397تربیت م رس تهران ذر دماییز سمال 

ضملیت مشمابهی قمرار افراذ ای لحاظ مح  ذب سنی ذر  
ذا تن . ملیار  ر ذ به مطالله ن ا تی یرگونمه بیممارپ 

  اخمتهالت  کموررنگیچشمی ماننم  کمای  بینمایی   
ر انی بوذ. ذر ر ی قبل ای آیمون بمه افمراذ تأکیم  -نینی

گرذی  که خواب   استراحت کافی ذا ته با من ، رژیم  
وب   یاایی ملمولی را رعایت نموذب   ای خورذن ذار ، قه

مواذ کافییی ذار درییز نماین . ذر ر ی آیمون درسشمنامه 
انهعات ذموگرافیمک  مامل متلیریماپ سمی، جمنس، 

دژ ی   یاپنمونهبیی  تأیلسطح تحصیهت    ضلیت 
آ منایی  منظوربمهقبل ای سمنج  اصملی  تویی  گرذی .

 افراذ با نحوب انجا  تست، آیمون آیمایشی انجا    .
 Ruta Lasauskaiteای مطاللمه ر ش کار ایی دژ ی  

  یمکاران با موضمو  تلیمیی اثمر ذمماپ رنم  نمور بمر 
 .(17) پ قلبی، عر قی اقتباس   ب استیاداسگ

توسط فرممول کموکران  حج  نمونه بر اساس ای اف  
تلییی   . براساس جامله آمارپ مورذ دژ ی    بما ذر 

 85 1/1  ذقت برآ رذ  %91نظر گرفتی انمینان آمارپ 
که براپ انمینان بیشتر   ذر نظر گرفتی  فر تلییی   ن

ذانشمجو بمه صمورت  96، تلم اذ یانمونهاحتمال ریزش 
حج  نمونمه ممورذ بررسمی قمرار  عنوانبهتصاذفی ساذب 

 گرفتن .

مربموط بمه  یاپآیمون   یاگیرپان ایبذر ایی مطالله 
موقلیت مکانی  4ذر توجه انتخابی   یمان  اکن  افراذ، 

به سیست  ر  نایی با توان برابر  لی ذماپ رنم  مجهز 
ذرجه کلمویی(  6511 ای 5111، 4111، 3511متفا ت )
 دمژ ی  ذر کنن ب رکت افراذ ذر مرحله ا ل انجا    .

 ممورذ دارامتریماپ بمر نمور رنم  ذماپ اثر تلییی جهت
مسما پ )ذر یمر  گمر ب 4 تصاذفی بمه صورتبهبررسی، 

قبمل ای آیممون ذر  گر ب یر     ب ت سی  نفر( 24گر ب 
ذرجمه  3511با ذماپ رن   یاآنکه ر  نایی  یاییاتاق

کلویی نراحی   ب بوذ قرار گرفتن    جهمت تطمابق بما 
ذقی ممه ذر اتمماق ممماکور  5محممیط بممه ممم ت حمم اقل 

استراحت کرذن    بل  ای ایمی مم ت ذر یممان  مرایط 
اسمتر پ  افمزارنر آ نایی با  میوب آیممون، بما  منظوربه

 
 نمودار دمای رنگ نور -1 شکل
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 ذر گمر ب رذ مطالله قرار گرفتن . ذر مرحلمه ذ   یمرمو
 بما ر  منایی سیسمت  یکمی ای بما آن ر  نایی که اتاقی
 کلویی ذرجه 6511   5111 ،4111 ،3511 رن  ذماپ

 عملکمرذ یماپآیمونقرار گرفتنم     با     ب نراحی

توجمه    ذقمت میمزان  اکمن ، یممان  مناختی  مامل
 .انجما   م  یچیم باستر پ د یاپآیمونتوسط  انتخابی
 یاپ ماخصنمرب ت اخل   یمان ت اخل که  گیرپان ایب
توجه انتخابی یستن  بمه ترتیم  ای نریمق  ذین بنشان

ذر  تفمما ت میممزان خطمما   یمممان  اکممن  گیرپانمم ایب
 تشخیص کلمات نایمخوان   یمخوان محاسبه   .

ایی تست ا لیی بار توسمط ریم لی اسمتر پ ذر سمال 
 دممایرپانلطافی توجممه انتخممابی   بممراپ ارییمماب 1935

 مناختی متلم ذ  یماپارییابی منظوربمه ناختی   نیز 
. نسمخه فارسمی تسمت (21) نراحی   اسمتفاذب گرذیم 

 صمورت استر پ ممورذ اسمتفاذب ذر مطاللمه حاضمر بمه

 م ب  آمماذب ذلفمی نویسمیبرنامه یبان اساس بر اپرایانه
 ذان  ییچ هب نیای   است ساذب بسیار افزارنر  ایی است.

 سمواذ ذاراپ کمه فمرذپ که به صورتی ن ارذ انهعاتی  
 افمزارنر  ایمی بما است قاذر ی  تیسن نو تی   خوان ن

مطالله قرار گیمرذ. ایمی آیممون توسمط  کار کن    مورذ
گر ب سمنی استان ارذسمایپ  3ایوب ملک   یمکاران ذر 

  ب است   ر ایی   دایایی آن مورذ تاییم  قمرار گرفتمه 
 .(22) است

ایی تست  امل ذ  بخ  تمریی   آیمون اصلی است  
 با  .مرحله می 3که یر یک ذاراپ 

 اپذایرب آن ا کال ذر که است رن  نامی ن ا ل مرحله

    مون می قرممز ظمایر   آبی   سبز یاپرن  به  کل
 با متناس  رن  مشای ب تصویر، محض به کنن ب رکت

 ر پ نظر مورذ  رن که برچس  کلی  صفحه ر پ را آن

 نامیم ن ذ   مرحلمه .ذیم می است، فشمار   ب یذب آن

 یمارن  اسمامی رنم ، سمفی  ذر کاذرپ که است کلمه

 فمرذ کلممه، مشمای ب محمض بمه    مون می ظمایر

 کمه را اپکلممه با متناس  رنگی بای  کلمه  ون بآیمون

 مرحله که سو  مرحله .ذی  فشار است صفحه کلی  ر پ

 بمه (آبمی - سمبز - قرممز) نمایمخوان کلمه اصلی است،

ذاذب  نشمان مانیتور صفحه ر پ متوالی   صورت تصاذفی
نظمر ذر  بم  ن   رن  بر تأکی  با ف ط آیموذنی . وذمی

 اسماس برچسم  بر را مرتبط رن  بای  آن ملنی گرفتی

 ایی سو  مرحله 2 کل  ذر .ذی  فشار کلی  صفحه ر پ

 .گرذذمی مشای ب آیمون

 بما کلمه )رن  رنگی یمخوان کلمه 48 نآیمو ایی ذر

   آبی(   سبز یرذ، قرمز، رن  است؛ یکسان کلمه ملناپ
 کلممه ملنماپ بما کلمه )رن  نایمخوان رنگی کلمه 48

 قرممز رن  با که آبی کلمه مثال عنوانبه نیست؛ یکسان

 یمامحرکفاصله یمان   وذمی ارائه (، وذمی ذاذب نشان
 یماآن ت ارائمه یمر یمک ای   مم ثانیمهمیلی 811 با ی 

 کمه اسمت ایمی آیمموذنی است تکلیف ثانیهمیلی 2111

 .کن  انتخاب را صحیح رن  تنها،
افمراذ ممورذ  به ،اپرایانه استر پ آیمون اجراپ ای قبل
 بما کمار   مموس ای بمراپ اسمتفاذب الی  مهمارت مطالله

 یمک توسمط اسمتر پ آیمون ذاذ ب   . آمویش افزارنر 

 اجمرا آیموذنی یر براپ فرذپ صورت به حمل قابل رایانه

به یر کلممه    ذییداسگ  . رایانه یمان  اکن  فرذ ذر 
را بمه صمورت  ذییداسگنیز تل اذ صحیح   یلط فرذ ذر 

 یممان تل اذ صمحیح، خطا، . تل اذکن میذقیق محاسبه 
تفا ت میمزان خطما ذر تشمخیص )ت اخل  نمرب  اکن ،

)تفما ت  یممان تم اخلکلمات نایمخوان   یمخموان(   
 ذر تشخیص کلمات نایمخوان   یمخوان(. یمان  اکن 

 تمأثیر  احتممممال  یبمما توجممه بممه مطاللممات قبلممم
 یبمر عملکممرذ  ممناخت انلکاس نور سممطوح مختلممف

که کل سطح آن بما  اتاقمک یمکمطاللمه ذر  یمیافمراذ ا
 انجمما   مم . دو   سیاب رن  دو ی ب   ب بوذ

 اخهقمی کمیتمه توسط ایی مطالله ات اخهقی:ظحمه
 دز مممکی گنابممماذ )بممما کممم  اخمممهق علمممو  ذانشمممگاب

IR.GMU.REC.1397.085) مممورذ تاییمم  قممرار گرفممت. 
کار ای سموپ ای توضیح ای اف مطالله    یوب انجا   دس

نامه  ممفایی   کننمم گان رضممایتمح  ممیی، ای  ممرکت
رذ دمژ ی  به جملیت مو آگایانه ذریافت   . یمچنیی

نور محرمانمه کمه انهعمات آنمان بمه ذاذب    انمینان
 ذر یر مرحله ذر صمورت مان . یمچنیی افراذمحفوظ می

 
 9آزمون استروپ  -2 شکل
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مطاللمه  ع   تمایل به اذاممه یمکمارپ، قماذر بمه تمرک
 .بوذن 

ای ذر ایمی مطاللمه ممارپ: آ یاپر شتجزیه تحلیل   
فرا انممی، ذرصمم ،  توصممیفی بممراپ محاسممبه یمماپآمارب

متلیریا اسمتفاذب  م . بررسمی  انحراف ملیار  میانگیی 
-کولمموگر فتویی  نرمال متلیریا نیمز توسمط آیممون 

 تمی یماپآمارب ای یمچنمیی صمورت گرفمت. اسمیرنوف
 نممرب کممی متلیریماپ میمانگیی م ایسه براپمست ل )
آیمت  خطما، تلم اذ صحیح، تل اذ ت اخل، یمان ت اخل،
  اریممانس نممالیز  آ( داسممگ یمممان   داسممگ بمم  ن یمماپ
 متلیریما کممی نممرب میانگیی م ایسه جهت)نرفه یک

خطمما،  صممحیح، تلمم اذ تمم اخل، تلمم اذ تمم اخل، یمممان
 یمماپگر ب یمماپ بمم  ن داسممگ   یمممان داسممگ ذرآیممت 
یاپ تل یبی توکی ذماپ رن (   آیمون   ب بن پنب ه

.  م  اسمتفاذبتح یمق  سؤاالتبررسی فرضیات   جهت 
   انجما   م  SPSS vol.18 رافمزانر بما  یماذاذبتحلیل 
 .   گرفته ذر نظر p<15/1 نیز، ذارپملنی سطح

 
 هایافته

 قمرار مطالله مورذ نفر 92 حاضر مطالله ذر نورکلیبه
نفممر ممماکر  55   (%2/41) مؤنمم نفممر  37کممه  گرفتنم 

 33/28 کنن ب مرکت افراذ سی میانگیی ( بوذن 8/59%)
مورذ بررسمی جملیت    بوذ سال 19/4با انحراف ملیار 

 ذانشمگاب ذکتمرپ   ار م  کار ناسی م ان  ذانشجویان
بر اساس نتایج ایمی مطاللمه . بوذن  تهران م رس تربیت

( 39/474 ± 65/11میانگیی انتخاب صمحیح ) بیشتریی
( 95/465 ± 77/11) حیصمح  کمتریی میانگیی مموارذ 
ذرجمه کلمویی    6511 پیمابه ترتی  بمه ذمماپ رنم 

ختصاص یافت، یمچنیی بیشمتریی ذرجه کلویی ا 3511
(   کمتممریی میممانگیی 65/15 ± 77/9میممانگیی خطمما )

   3511ذر ذمماپ رنم   به ترتیم ( 11 ± 43/9خطا )
 م ایسممه . نتممایجگممزارش  مم ذرجممه کلممویی  6511

 مورذ نور رن  ذماپ تفکیک به دارامتریاپ مورذ بررسی
 .است   ب ذاذب نشان 3  کل ذر بررسی

یماپ ذیم  کمه تلم اذ داسمگنشان ممی 3 نتایج  کل
صحیح افراذ ذر مواجهه با سیسمت  ر  منایی بما ذمماپ 

ذرجه کلویی، نسبت به مواجهه با سمایر  6511رن  نور 
بیشمتر بموذ. یمچنمیی بما  یاپ مورذ بررسی،ذماپ رن 

   افمزای نور میمزان داسمگ صمحیح  ذماپ رن  افزای 
 یابم یاپ مورذ بررسی، کای  ممیمیزان خطا ذر آیمون

بر اساس نتایج مطالله حاضر بیشمتریی تلم اذ خطما ذر 
ذرجه کلویی   کمتمریی خطما ذر  3511ذماپ رن  نور 
ذرجه کلویی قرار ذارذ. بمر اسماس  6511ذماپ رن  نور 

ذمماپ رنم  ای  افمزای نتایج ایی مطالله به ترتیم  بما 
ذرجه کلویی تل اذ ب  ن داسگ کمای   5111تا  3511

ذرجمه  6511اسگ ذر ذماپ رن  یاب    تل اذ ب  ن دمی
ذرجممه  4111   5111کلممویی نسممبت بممه ذممماپ رنمم  

 .یاب می افزای کلویی به میزان بسیار کمی 

که بمه ترتیم   ذی مینشان  3 کل یمچنیی نتایج  
ذرجمه کلمویی  6511تما  3511ذماپ رن  ای  افزای با 

ذیم ارپ نیمز کمای   یاپمحرکیمان  اکن  ذر برابر 
 یاب .می

اس نتایج مطالله حاضر بیشتریی نمرب ت اخل ذر بر اس
قمرار ذارذ   ایمی  ذرجمه کلمویی 3511ذماپ رن  نمور 

 یماآیمموذنی موضو  حاکی ای ایی است که تل اذ خطاپ
 یماپکلممه بمه نسمبت نمایمخوان یاپکلمه نامی ن ذر

ذرجه کلمویی نسمبت بمه  3511یمخوان ذر ذماپ رن  
. یمچنمیی بمر سایر ذماپ رن  مورذ بررسی ییاذ اسمت

یممان تم اخل ذر ذمماپ  ، بیشتریی3اساس نتایج  کل 
قمرار ذارذ   ایمی موضمو   ذرجه کلمویی 6511رن  نور 

 ذر یماآیموذنیحاکی ای ایمی اسمت کمه یممان عملکمرذ 
 یاپکلمممه بممه نسممبت نممایمخوان یاپکلمممه نامیمم ن

ذرجه کلمویی نسمبت بمه  6511یمخوان ذر ذماپ رن  
 ی ییاذ است.سایر ذماپ رن  مورذ بررس

رنم  میانگیی یممان داسمگ ذر نمور بما ذمماپ  اگرچه
 3511کمتر ای ذماپ رنم   (95/718 ± 33/65) 6511

( بوذ   با توجه به نتایج دمژ ی  بما 58/728 ± 43/68)
ذر میانگیی یمان داسگ ذیم ب  افزای رن   کای  ذماپ

 (.p>15/1  ،  لی ایی اختهف ملناذار نبوذ )

 متلیریماپم ایسمه میمانگیی ذر مطالله حاضر جهت 
صمحیح،  ت اخل، تل اذ ت اخل، یمان نمربمورذ مطالله )

( ذر یماپ بم  ن داسمگ   یممان داسمگخطا، آیمت  تل اذ
ر  منایی بما ذمماپ رنم   بنم پ  م بیاپ نب مهگر ب

ی آیمون اذرجه کلویی(  6511   5111، 4111، 3111)
 .(1ج  ل ) استفاذب    نرفهیک اریانس 

ایج آیمممون تل یبممی تمموکی، میممانگیی   براسمماس نتمم
ذرجمه  6511پ صحیح ذر نمور بما ذمماپ رنم  یاداسگ

ملناذارپ بیشتر ای سایر ذمایاپ رن  بموذ  نوربهکلویی 
 5111پ صمحیح ذر ذمماپ رنم  یاداسگ  نیز میانگیی 

بوذ  4111   3511ملناذار بی  ای ذمایاپ رن   نوربه
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(15/1>p.) 
ذرجه  6511ذماپ رن   با ذر نورمیانگیی موارذ خطا 

ملناذارپ کمتر ای میانگیی خطا ذر ذمماپ  نوربهکلویی 
ذرجممه کلممویی بمموذ   یمچنممیی  4111   3511رنمم  

کلمویی  ذرجمه 5111میانگیی خطا ذر نور با ذماپ رن  
ذرجه کلویی بوذ  4111   3511ملناذار کمتر ای  نوربه
(15/1>p.) 

رابطه ( 2یمچنیی براساس آیمون تی مست ل )ج  ل 
جنسیت با نمرب ت اخل، یمان  متلیریاپذارپ بیی ملنی

 ب  ن داسگ برقرار   . بطوریکمه سؤاالتت اخل   تل اذ 

ذر یر سه متلیر نممرب تم اخل، یممان تم اخل   تلم اذ 
ملنماذار  نوربمه ب  ن داسگ، میانگیی ذر مرذان سؤاالت

 (.p<15/1   )کمتر ای ینان گزارش 
میانگیی یمان داسگ ذر ذماپ رن  مختلف به تفکیمک 

یمان  اکمن ( )جنسیت حاکی ای آن بوذ که یمان داسگ 
 5111   3111یماپ ذانشجویان ذختر ذر ذمماپ رنم 

ذرجه کلویی بیشتر ای ذانشجویان دسر بموذ، ذر صمورتی 
ذرجه یمان  اکن   6511   4111که ذر ذمایاپ رن  

ویان ذختر بموذ ) مکل ذانشجویان دسر بیشتر ای ذانشج
(. اگرچه میانگیی یمان داسگ ذر ذماپ رن  مختلف به 3

  

  

  
 های صحیح، تعداد لطا  و متوسط زمان پاسخ در سیستم های روشنایی با دمای رنگ مختلفمیانگین نمره تدالل، زمان تدالل، پاسخ مقایسه -3 شکل
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تفکیک جنسیت ذاراپ اختهف بوذ،  لی براساس آیمون 
ذار نبموذ )جم  ل آمارپ تی مست ل، ایی اختهف ملنمی

2.) 
 

 گیریبحث و نتیجه
 مؤثرعوامل  ترییمه نراحی مناس  ر  نایی یکی ای 

ذر  کهذرصممورتیاذ اسممت    رپ   کممارایی افممربممر بهممرب
دارامتریاپ کمی   کیفی  نرحی ر  نایی اماکی   ملابر

نور مورذ توجه قرار نگیرذ ممکی است عمه ب بمر اثمرات 
جسمی   ر حی )مانن  خستگی چشمی، کای  ذیم    

 ممؤثرچشمی(، ذر بمر ی حمواذث نیمز  یاپبیمارپسایر 
بمه با   ذر بسیارپ ای مطاللات دارامتریاپ کمی مربوط 

ر  نایی ای جمله تمرای ر  منایی   سمطح ذرخشمن گی 
ای  آنچمه.  لمی (25-23) مورذ مطالله قرار گرفته اسمت

دنهان مان ب است دارامتریاپ کیفی نمور ای  مح  ییذی  

جمله رن    ذماپ رن  نور اسمت. ذر ایمی مطاللمه اثمر 
بمر بمر ی حمواذث ای  ممؤثرذماپ رن  نور بر دارامتریاپ 

  یممان  اکمن  ممورذ مطاللمه قمرار جمله میزان خطا 
-یی فلالیمتما ممم-اذراک انسمممان ینمم ذر فرآ گرفت.

 منظوربهیممان  اکنم    توجمه  یمرنظ ی مناخت یماپ
محولممه، ای عناصممر  یفممه ظ یط ممرا یمملتحل   ذرک

. نتمایج مطاللمه (26) ر نم می بممه  مممار پسمماختار
 ییر  منا یسمت ذ با سکه افرا یذر حالتذاذ  نشان حاضر
مواجهمه یسمتن   ییذرجه کلمو 6511رن  نور  پبا ذما
کمه بما  ینسبت بمه ممواقل یاآن یحصح پیاداسگتل اذ 

 نوربمهمواجه یستن   یمورذ بررس پیارن  پذما یرسا
رنم   پذمما افزای با    (p<15/1)است  یشتربملناذار 

ج یاب . بر اساس نتماییم افزای  یحداسگ صح یزانم، نور
ذماپ رن  نمور میمزان خطما نیمز  افزای ایی مطالله با 

بر اسماس نتمایج  (.p<15/1) ملناذار کای  یافت نوربه

 دمای رنگبندی با طبقهنمره متغیرهای مورد مطلعه  آنالیز واریانس یک طرفه بین -1 جدول 

 F p-value بیشینه کمینه ینمیانگ±معیارانحراف )تعداد( دمای رنگطبقه بندی  متغیرها

 نمره تدالل
 )یک واحد(

 696/3 199/3 99 -4 69/9 ± 91/9 (23)درجه کلوین 9633
 79 -1 71/7 ± 39/4 (23)درجه کلوین 4333
 73 -6 23/7 ± 43/4 (23)درجه کلوین 6333
 99 -6 37/7 ± 99/6 (23)درجه کلوین 3633

 زمان تدالل
 )یک واحد(

 211/3 992/3 16 -1 49/93 ± 79/73 (23)کلویندرجه  9633

 17 7 37/93 ± 29/73 (23)درجه کلوین 4333
 21 7 36/93 ± 43/93 (23)درجه کلوین 6333
 36 -9 19/97 ± 63/99 (23)درجه کلوین 3633

 تعداد صحیح
 )یک واحد(

 *a 11/77 ± 36/436 492 413 919/9 346/3 (23)درجه کلوین 9633

 a 21/73 ± 12/433 496 413 (23)درجه کلوین 4333
 b 23/79 ± 433 493 411 (23)درجه کلوین 6333
 c 36/73 ± 93/414 492 413 (23)درجه کلوین 3633

 تعداد لطا
 )یک واحد(

 *a 11/3 ± 36/76 3 94 914/9 349/3 (23)درجه کلوین 9633
 a 49/73 ± 33/79 3 49 (23)درجه کلوین 4333
 b 44/79 ± 33/73 9 49 (23)درجه کلوین 6333
 b 49/3 ± 73 7 93 (23)درجه کلوین 3633

 931/3 333/3 77 3 93/9 ± 43/9 (23)درجه کلوین 9633 بدون پاسخ
 3 3 69/7 ± 44/7 (23)درجه کلوین 4333
 1 3 93/7 ± 13/7 (23)درجه کلوین 6333
 3 3 33/7 ± 31/7 (23)درجه کلوین 3633

 زمان پاسخ
 )یک واحد(

 339/3 739/7 233 392 62/192 ± 49/32 (23)درجه کلوین 9633
 63/273 397 73/196 ± 69/66 (23)درجه کلوین 4333
 63/299 333 29/197 ± 37/63 (23)درجه کلوین 6333
 264 377 36/172 ± 99/36 (23)درجه کلوین 3633

F =واریانس دو نسبت،  
 ،p<36/3طرفه، یک واریانس آنالیز* 

 a,b,cباشدمی 36/3 سطح در داری معنی عدم دهنده نشان مشابه = حروف. 
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یاپ ر  نایی با ذماپ رن  مطاللات مختلف، ذر سیست 
باال بخ  ییاذپ ای نیف نور آبی رن  است که ایی نو  

یو میارپ ذر انسمان  افمزای سیست  ر  منایی باعم  
  یمکماران نیمز  Lineنتایج مطاللمه . (27 ،17)  وذمی

نشان ذاذ که رن  نور بر ح ت بینایی   خستگی بینایی 
کنن گان، کار ذر  رایط با نور سفی  است    رکت مؤثر

 ذاذنم   آبی را نسبت به نمور سمبز   قرممز تمرجیح ممی
نشمان  2118ذر سال  Lasauskaite مطالله جینتا. (28)

یو یارپ    افزای   ذماپ رن  نور باع افزای ذاذ که 
کای  تهش نینی   ذر نهایت کمای  خسمتگی افمراذ 

  ذر ایی راستا، نتایج مطاللات ذر صمنای   ،(17)  وذمی
مختلف ارتباط بیی خسمتگی   بمر ی خطماپ انسمانی را 

 .(31 ،29) ان تایی  کرذب

نظیمر حسماس  للی  پیاطیمحمر یب ذر بسیارپ ای ا
ی، بح  خطاپ انسمانی دتر  یم   صنای صنای  نظامی 

  عواممل محیطمی  (32 ،31) با  میبسیار مورذ توجه 
طاپ . خ(33) با ن  مؤثرمختلفی نیز ممکی است بر آن 

ذرک موقلیت، تفسیر انهعات  انسانی به  کل قصور ذر
بایخوانی انهعات ذریافت   ب  ،گیرپتصمی ذاذب   ب، 

اسمت  وذ. ب یهی بیان می یا ع   انجا   اکن  مناس 
یمچممون خسممتگی     ضمملیت فیزیکممی   ر انممی فممرذ،

فراین یا ممؤثر بموذب  نا ی ای آن بر انجا  ایی توجهیبی
. کایم میمناسم   است   ای داسگ فرذ ذر یمان   مکان

بممر عملکرذیمماپ  مممؤثرفاکتوریمماپ  توانمم میخسممتگی 
انسممان را محمم  ذتر ای  توجممه   تمرکممز ممناختی ماننمم  
 عنوانبمه رن  مچنیی، ذماپ. ی(34) حالت عاذپ نمای 

ذر ر  ممنایی    مممؤثرفاکتوریمماپ  تممرییمه یکممی ای 
 تمأثیر افمراذ  مناختی   تصمویرپ عملکرذ بر نوردرذایپ

نامناس  سیسمت   رن  بطوریکه ذماپ .(35) گاارن می
یماپ یاپ  للی حساس ماننم  اتماقر  نایی ذر محیط

خطایمماپ  افممزای کنتممرل، سممب  کممای  کممارایی   
 .(36)  وذمیعملکرذپ ادراتور     ناختی

باتوجمه نتمایج  با ذر نظر گمرفتی مموارذ نکمر  م ب  
 تح ی ات ذر مورذ اینکه، احساس یو یارپ بما تمرکمز  

، ایی فرضمیه کمه ذمماپ (37)باال ذر ارتباط است  توجه
یو یارپ   کای  خطاپ انسانی  افزای رن  باال باع  

ایمی اسماس  بمر . موذمیذر ایی مطالله تاییم    وذمی
یایی که امکان بمر ی ذر اماکی   محیط  وذمیدیشنهاذ 

خطا   بمر ی حمواذث   عواقم  نا می ای آن  جموذ ذارذ 
ر  نایی ذاراپ ذمماپ  یاپسیست جهت کای  خطا ای 
 رن  باال استفاذب  وذ.

بما  یم کمه بمه ترت ذیم مینشان  مطالله حاضر یجنتا
 ییلموذرجمه ک 6511تما  3511رنم  ای  پذمما افزای 

کممای   یمم ارپذ یمماپمحرکیمممان  اکممن  ذر برابممر 
 نورکلیبمهملناذار نبوذ.  یامیانگیی لی اختهف  یاب می

ذمماپ  تمأثیرمطاللات صورت گرفته ذر رابطه با بررسمی 
  ان ک  با ن میرن  نور بر یمان  اکن  بسیار مح  ذ 

مطاللاتی ی  که ذر ایی یمینه انجا    ب ذ ر رابطمه بما 
کمی سیست  ر  نایی بر یممان  اکمن   یاپگی یژاثر 
نشمان   یمکماران  Chiuhsiang. نتایج مطاللمه با  می

بمر یممان  اکمن   ذارپملنیذاذ که ر  نایی اثر بسیار 
  یمکمماران  Yingwei Zhouمطاللممه   لممی (28) ذارذ

 مقایسه میانگین متغیرهای مورد آزمایش دانشجویان به ت کیک جنسیت -2جدول 

 p-value درجه آزادی tآماره  )انحراف معیار(  میانگین تعداد )درصد( جنسیت متغیر

 394/3 33/42 -99/9 33/3( 33/9) 66( 2/63) مذکر اللتد نمره
 37/9( 96/1) 91( 9/43) مونث

 <337/3 61/61 -69/4 73/99( 93/74) 66( 2/63) مذکر تدالل زمان

 99/43( 47/97) 91( 9/43) مونث
 921/3 32/19 21/3 47/431( 97/77) 66( 2/63) مذکر صحیح تعداد

 97/436( 92/79) 91( 9/43) مونث
 339/3 34/16 -49/3 93/77( 92/73) 66( 2/63) مذکر لطا تعداد

 96/79( 19/73) 91( 9/43) مونث
 394/3 44/67 -99/9 97/7( 37/7) 66( 2/63) مذکر پاسخ بدون

 49/9( 21/9) 91( 9/43) مونث
 929/3 33 -213/3 63/173( 13/63) 66( 33) مذکر متوسط زمان پاسخ

 31/191( 73/34) 91( 33) مونث
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سطح ر  نایی بمر ذقمت عملکمرذ اثمر  افزای نشان ذاذ 
پ رنم  بمر ذقمت اثمر ذارذ با ایی  جوذ ذمما ذارپملنی
 .(38) ن ارذ ذارپملنی

ذر مطالله حاضر براساس آیمون تی مسمت ل )جم  ل 
( نشان ذاذ که میانگیی نمرب تم اخل، یممان تم اخل   2

ملناذار بیی ذانشجویان  نوربهب  ن داسگ  سؤاالتتل اذ 
(. میانگیی سمه متلیمر p<15/1مرذ با ین اختهف ذارذ )

 ر بیشتر است.ملناذا نوربهفوق ذر ینان 
یماپ  مناختی متفما تی مرذان   ینان ذاراپ توانمایی
 ذییسممایمان ذینمم ببایتابیسممتن  کممه ممکممی اسممت 

ذر بسمیارپ ای مطاللمات بمه  ؛  عصبی  یژب جنسی با  
 ناختی   قضا تی ذر ممرذان   ینمان ا مارب  یاپتفا ت

  یمکماران  Adam. ذر یممیی راسمتا، (39)   ب اسمت
ذر  ینمان به نسبت ذان برترپ بیشترپنشان ذاذن  که مر

بینمایی ذارنم ، ییمرا ینمان یمک  2یمان  اکن  انتخمابی
ژپ دممرذایش سممریالی چممپ بممه راسممت ذارنمم  تاسممترا
 با م میاستراتژپ دمرذایش ممرذان ذ گانمه  کهذرحالی

(41). 
دارامتریاپ کیفی نور ای جمله ذماپ رن  نور عه ب بر 

پ ای کاربرذیماپ یمان  اکن    خطاپ انسانی ذر بسیار
یسمتن . نورذرممانی  ممؤثرذیگر نور مانن  نورذرمانی نیز 

بمر کنتمرل اخمتهالت خمواب،  ممؤثر یماپر شیکی ای 
  ذرمممان  3اخممتهالت چرخممه سممیرکاذیی، بممی خمموابی

 با م میاختهالت خواب مربموط بمه آلزایممر   جنمون 
نور بر عملکرذ کارپ حافظه انسمان نیمز  . یمچنیی(41)

عمه ب بمر ایمی نمور ذر ذرک انسمان ای  .(42)است  مؤثر
ذر  مرایط خطرنماک ماننم  راننم گی  مخصوصماًمحیط 

(. بر ایمی اسماس دیشمنهاذ 43ذارذ ) مؤثرپن   بسیار 
ذر مطاللات آین ب اثر ذمماپ رنم  نمور ذر ایمی   وذمی

 موارذ ی  بررسی گرذذ.
که  یذر حالتنشان ذاذ  حاضرنتایج مطالله  نورکلیبه

ذرجمه  6511رن  نور  پبا ذما ییر  نا یست افراذ با س
 یماآن یحصمح پیاداسمگمواجهه یستن  تلم اذ  ییکلو

ممورذ  یماپرن  پذمما یرکمه بما سما ینسبت به ممواقل
 پذمما افمزای بما   اسمت  یشترمواجه یستن  ب یبررس

. یمچنمیی یابم می افزای  یحداسگ صح یزانرن  نور م
مماپ رنم  نمور ذ افمزای بر اساس نتایج ایی مطالله با 

                                                           
2. Choice Reaction Time (CRT) 
3. Insomnia 

. بر ایمی اسماس دیشمنهاذ یاب میمیزان خطا نیز کای  
جملیتی ذیگر ایمی مطاللمه تکمرار  یاپگر بذر   وذمی

 وذ   عه ب بمر دارامتریماپ کیفمی سیسمت  ر  منایی 
 قرار گیرن . م نظردارامتریاپ کمی نیز 

 
 تشکرتقدیر و 

 پ مممارب بممه دژ یشممی نممرح عنوانبممه مطاللممه ایممی
مرکز تح ی ات توسله اجتمماعی   ارت ما   پ ذر/ت/637

 گنابماذ دز مکی علمو  ذانشگاب دژ یشی سهمت ملا نت
   تشمکر مراتم  نویسمن گان کمه اسمت رسی ب ثبت به

 دژ یشمی مرکز تح ی مات   ملا نمت ای را خوذ ق رذانی
 .ذارن می ابرای گناباذ دز کی علو  ذانشگاب
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