ارزیابی مهارت شغلی در شرایط آزمایشگاهی
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مقدمه :عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار از جمله گرما می تواند بر روی عملکرد شناختی انسان تاثیر گذارد .این مطالعه با
هدف تعیین تأثیر مداخله گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از مجموعه آزمون های ارزیابی مهارت های شغلی
(روش  ) BATTERYدر شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

روش

ها :این مطالعه مداخله ای بر روی  15نفر از دانشجویان پسر در آزمایشگاه شرایط جوی دانشکده بهداشت دانشگاه

علوم پزشکی اصفهان انجام شد .پس از جمع آوری اطالعات دموگرافیک افراد به دو گروه مورد (تحت شرایط رطوبت نسبی
 99درصد و دمای خشک  91درجه سانتی گراد) و شاهد (تحت شرایط رطوبت نسبی  19درصد و دمای خشک  29درجه
سانتی گراد) تقسیم شدند .افراد شرکت کننده پس  59الی  51دقیقه استراحت ،در زمان های  59 ،19 ،9و  529دقیقه از زمان
شروع هر یک از آزمون های ارزیابی مهارت شغلی (روش  ) BATTERYشامل:آزمون های هماهنگی دودست در جهت عقربه
های ساعت و خالف جهت عقربه های ساعت ،آزمون  vپیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی را انجام دادند و تعداد
اشتباهات انجام شده (سنجش دقت) و مدت زمان اجرای آزمون (سنجش سرعت) ثبت گردید.
نتایج :نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که مقادیر میانگین دقت انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیابی
نویسنده مسئول:

مهارت شغلی اختالف معنی دار دارد ( .)P< 0.001به عالوه نتایج نشان داد که اختالف مقادیر میانگین سرعت انجام کار در

دانشجوی کارشناسی ارشد

هنگام انجام آزمون های ارزیابی مهارت شغلی به جز آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی اختالف معنی دار نبوده است ( >P

سعید لطفی
گروه مهندسی بهداشت حرفه

.)0.09

علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که گرما از طریق کاهش دقت افراد در هنگام انجام فعالیت های شناختی باال

تلفن+353559111599 :

می تواند باعث کاهش عملکرد افراد و افزایش رفتارهای ناایمن شود.

saeid.lotfi3118@yahoo.com

کلیدواژهها :گرما ،دقت انجام کار ،سرعت انجام کار ،تست باتری

ای دانشکده بهداشت  ،دانشگاه
ایران
پست الکترونیکی:

تاریخ دریافت مقاله99/28/85 :

پذیرش مقاله95/2/89 :

مقدمه:

میلیون حادثه شغلی در جهان رخ می دهد که بر اثر ایرن حروادث

حوادث ناشی از کار در سراسر دنیا یکری از علرت هرای اصرلی

روزانه  5999نفر و ساالنه بیش از  2/9میلیون نفر جان خرود را

گرزارش

از دست می دهند و از نظرر اقتارادی ،هزینره انسرانی ناشری از

سازمان بین المللری کرار در سرال  ،2955هرر سراله حردود 993

حوادث و بیماری ها بالغ بر  1درصد تولید ناخالص داخلی جهان

ناتوانی و مرگ و میرر بره شرمار مری آیرد .برر اسرا

می شود ] .[5آنالیز حروادث بزرگری م رل ترری مایرل آیلنرد در
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بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از مجموعه آزمون های

احسان اهلل حبیبی و همکاران

بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان

هزاران حادثه دیگر نشان مری دهرد کره در بریش از  39درصرد

هماهنگی دو دست با هم ،ناالکی و مهارت دسرت و مرواردی از

حوادث ،رفتارهای نراایمن و خطاهرای انسرانی بره عنروان عامرل

این قبیل استفاده مری شرود ] .[52بنرابراین برا توجره بره نترایج

اصلی و کلیدی مطرح است ] .[2-1از طرف دیگر مطالعات انجام

مطالعات که اثر گرما را بر روی عملکرد افراد و بهره وری نشان

زای شرغلی از طریرق

می دهند و همچنین با توجه به اینکه اثرر گرمرا برر روی عملکررد

پرترری و اخررتالل در حافظرره در بررروز

افررراد بررا اسررتفاده از مجموعرره تسررت هررای مهررارت شررغلی

رفتارهای ناایمن در بین شاغلین اثرات مهمی را ایجراد مری کننرد

()BATTERYدر ایران بررسی نشده است ،این مطالعه با هدف

] .[1مطالعه محمد فام و همکاران برر روی رفتارهرای نراایمن در

تعیین تأثیر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از

یک صنعت خودروسرازی در سرال  2995نشران مری دهرد کره

روش  ،BATTERYدر شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

شرایط فیزیکی محیط کار از جمله عوامرل زیران آور فیزیکری و

روش ها:

شده نشان می دهرد کره عوامرل اسرتر
کرراهش تمرکررز ،حرروا

دارد ].[5از

این مطالعه به صورت مداخله ای بر روی  15نفر از دانشرجویان

طرف دیگر نتایج برخی از مطالعات نیز نشان می دهد که عوامرل

پسر دانشگاه علروم پزشرکی اصرفهان در آزمایشرگاه دانشرکده

زیان آور فیزیکی محیطی بر روی کارآمدی کارکنان ،بازده کاری

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصرفهان انجرام شرد 23 .نفرر از

و بهره وری از طریق کاهش میزان دقرت ،سررعت انجرام کرار و

افراد شرکت کننده به عنوان گروه شاهد و  23نفر از افراد شرکت

توانایی اجرای مهارت ها تاثیر گزار است ]5و.[3

کننده به عنوان گروه مرورد آزمرون هرا را انجرام دادنرد .در ایرن

یکی از عوامل زیان آور فیزیکی گرما می باشد .گرمرا مری توانرد

مطالعه از روش نمونه گیری تارادفی بررای انتوراب نمونره هرا

منشاء فرآیندی داشته باشد و یا در اثر عوامل جوی محیط م رل

استفاده شرد .معیارهرای ورود بره مطالعره شرامل :عردم وجرود

حرارتی عالوه بر ایجراد

بیماری های اسکلتی -عضالنی ،عدم وجود ضعف بینایی اصالح

اختالالت فیزیولوژیک و بیماریهای ناشی از گرما می تواند پاسخ

نشده نشمی و عدم مارف دارو و عدم داشرتن بیمراری هرای

های شناختی ایجاد کند و بر روی عملکرد انسان نیز اثرر بگرذارد

عفونی و خستگی است و معیار هرای خرروا از مطالعره شرامل:

] Mackworth .[3در سال  5319اولرین پووهشرگری برود کره

نداشررتن مشررارکت الزم در اجرررای آزمررون و خسررتگی بررود.

گرمایی برر روی عملکررد انسران را مرورد

متغیرهای کره در ایرن پرووهش نیرز کنتررل شرد شرامل کنتررل

مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر فرد یک کرار خسرته

صداهای مزاحم به وسیله انجام آزمایش در اتاقک آکوسرتیک و

کننده را در محیط گرم انجام دهد ،عملکررد فررد در طرول زمران

کنترل میزان اثر روشنایی از طریق انجام آزمرون تحرت شررایط

کاهش می یابد ] .[59در مطالعره  haldiدر سرال  2959نیرز اثرر

 199لوکس در اتاقک بود .برای اطمینان از یکسان بودن شررایط

راحتی گرمایی و دمای محریط برر روی بهرره وری  55کارمنرد

انجام آزمون در طول تست صدا با استفاده از دستگاه صداسنج

اداری در طول  55ماه بررسی شرد ،نترایج نشران داد کره دمرای

مدل  casellaو روشنایی با استفاده از دسرتگاه لروکس مترر برر

متوسط  29درجه سانتی گراد در طول روز در مقایسه با دمرای

روی سطح مورد نظر پایش گردید .برای شبیه سرازی شررایط

متوسط  25درجه سانتی گراد ،بهرره وری را  5درصرد افرزایش

آب و هوایی نیز از اتاقک شرایط جوی استفاده گردید .قابلیت این

می دهد ].[55

اتاقک تنظیم دمای خشک و رطوبت برای شربیه سرازی شررایط

از طرفی مجموعه آزمون های ارزیابی مهارت های شغلی (روش

جوی مورد نظر می باشد .بدین منظور این اتاقرک از مرواد عرایق

 )BATTERYبه طرور اساسری بررای سرنجش توانبوشری و

گرما و رطوبت برای دیوارها ،سقف و کف ساخته شده اسرت و

مهارت های برگشت به کار افراد موتلف انجام می گیررد .از ایرن

با استفاده از نسب مواوص درزهرای آن عرایق بنردی شرده

مجموعه آزمون جهت تست هماهنگی بین نشم و دست کرارگر،

است .برای تنظیم دمای خشک از رادیاتور و بواری های برقی و

تشویص میزان دقت انجام کرار فررد ،سررعت انجرام کرار فررد،

برای تنظریم رطوبرت نیرز از دسرتگاه تولیرد بورار دورن اتاقرک

ارگونررومیکی بیشررترین سررهم را در ایجرراد اسررتر

مناطق جنوب ایران ایجاد شود .استر

موضوع اثر استر
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آمریکا ،بوپرال در هندوسرتان ،نرنوبیرل در شروروی سرابق و

مهررارت هررای حرکترری و قرروه ادراد فرررد ،هوشرریاری هنرری و

احسان اهلل حبیبی و همکاران

بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان

دریچه های متال به فن برای خروا هوا در مروارد الزم تعبیره

ستاره ،ستاره دیگری رسم نماید و باید مسیر را یک بار درجهت

شده است .برای اندازه گیری میزان دما و رطوبرت اتاقرک نیرز از

عقربه های ساعت و یکبار در خالف جهت عقربه های ساعت به

دستگاه  WBGTسنج مدل  Cassellaساخت انگلریس اسرتفاده

طور متوالی طی کند .هر نوع تمرا

برا دیرواره هرای سرتاره یرا

شد .در داخل اتاقک یرک میرز بره ارتفراع  39سرانتی مترر و یرک

بیرون آمدن از آن نیز یک خطا محسوب می شود.

صندلی ارگونومیک جهت نشستن شرکت کننده تعبیه شد .بعد از

افراد شرکت کننده پس از ورود به اتاقک آزمایش  59الی 51

معیارهرای ورود

دقیقه استراحت نمودند تا پارامترهای فیزیولوژیک افراد به میزان

و عدم ورود به مطالعه ،هدف از انجام پووهش و روش کار برای

طبیعی خود بازگردد .در طی این مدت از افراد با مواد شیرین

افراد شرکت کننده توضیح داده شد و فرم رضایت مندی توسط

پذیرایی به عمل آمد تا به سرعت بازگشت این سیکل کمک نماید.

افراد تکمیل گردید .سپس اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده

در طول انجام هر آزمون نیز با فرمان آزماینده ،شرکت کننده

با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک افرراد (مشرتمل برر

شروع به اجرای آزمون نمود و تعداد اشتباهات انجام شده

سن و جنس) جمع آوری گردید .سرپس داوطلبران بره دو گرروه

(سنجش دقت) و مدت زمان اجرای آزمون (سنجش سرعت)

مورد -شاهد تقسیم شدند .در گروه مورد افراد تحت شرایط آب

توسط پووهشگر ثبت گردید .در طول این مدت زمان ،افراد

و هوای گرم و خشک رطوبت نسبی  99درصد و دمای خشرک

شرکت کننده در  1زمان شامل :زمان شروع ،بعد از  19دقیقه از

 91درجه سانتی گراد)قرار گرفتند .در گروه شاهد نیز افراد تحت

زمان شروع ،بعد از  59دقیقه از زمان شروع و بعد از  529دقیقه

شرایط آب و هوایی معتدل (رطوبت نسربی  19درصرد و دمرای

از زمان شروع هر یک از آزمون های ارزیابی مهارت شغلی را

خشک  29درجه سانتی گراد) آزمون را انجام دادند.

انجام دادند.

در این مطالعه از مجموعه آزمرون هرای ارزیرابی مهرارت هرای

جهت توصیف و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 20استفاده

شررغلی (روش  )BATTERYبرررای ارزیررابی دقررت و سرررعت

شد .جهت توصیف دادهها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و

استفاده شد .در این مطالعه تنها از  2آزمون ثبات و یکنرواختی و

برای تحلیل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه و

آزمون هماهنگی برین دو برازو اسرتفاده گردیرد .وسرایل مرورد

آزمون  tمستقل  ،ارتباط بین شدت مواجهه با روشنایی و گرما،

استفاده برای آزمون ثبرات و یکنرواختی شرامل لررزش سرنج v

زمان عملکردها و خطاهای اندازه گیری شده ،مورد ارزیابی قرار

پیرون و لرزش سنج دقت هدف گیری بود .لرزش سنج Vپیرون

گرفت.

دارای دو شاخه فلزی با یرک زاویره فلرزی اسرت  ،کره بره ننرد

نتایج:

صورت درجه بندی شده است که فرد باید قلم فلرزی را در برین

میانگین و انحراف معیار سن افراد شرکت کننده در این مطالعه

این زاویه حرکت دهد بدون اینکه با دیواره آن برخورد کند وگرنه

 21/99±2/52بود .میانگین و انحراف معیار وزن و شاخص

خطا محسوب می شود .لرزش سنج دقت هدف گیری نیز شامل

نمایه توده بدنی ()BMIافراد نیز به ترتیب  32/95±55/51و

قلم فلزی ،نراغ نشمک زن ،زمان سنج صدادار و کرنرومتر مری

 29/91±9/95بود .همچنین نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که

باشد .در این روش فرد باید قلم فلزی را در سوراخ ها به ترتیرب

اختالف میانگین سن ،وزن و شاخص نمایه توده بدنی در دو

از بزرگترین سوراخ تا کونکترین سوراخ فرو کند و در آورد .در

گروه شاهد و مورد معنی دار نیست ( .)P> 0.11همچنین

این تست نیز برخورد قلم با دیواره سوراخ ها به عنوان خطرا در

میانگین و انحراف معیار رطوبت نسبی و دمای خشک در گروه

نظر گرفته می شود ]59و .[52آزمون دیگرآزمون همراهنگی دو

مورد به ترتیب  95/1±2/5و  91/5±9/3و در گروه شاهد به

دست بود ،این آزمون شامل الگوی ستاره ای ،قلم متال بره دو

ترتیب  19/3±5/5و  25/9±5/5بود.

آماده سازی محیط ،پس از تأیید افراد براسا

بازویی ،دستگاه خطاسنج ،نراغ نشمکزن ،زنگ اخبار و سریم-

مقادیر میانگین و انحراف معیار تعداد خطاهای افراد در دو گروه

های رابط جهت اتاال می باشد ]51و .[51در این آزمرون فررد

شاهد و مورد به عنوان دقت انجام کار پس از گذر زمان های ،9

03

مجله طب پیشگیری ،سال سوم ،شماره اول ،بهار 5931

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 12:18 +0430 on Tuesday June 18th 2019
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احسان اهلل حبیبی و همکاران

بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان

شامل آزمون های هماهنگی دودست در جهت عقربه های ساعت

دودست در جهت عقربه های ساعت و خالف جهت عقربه های

و خالف جهت عقربه های ساعت ،آزمون  vپیرون و آزمون

ساعت ،آزمون  vپیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی

لرزش سنج دقت هدف زنی در جدول  5نمایش داده شده است.

در جدول  2نمایش داده شده است .به عالوه نتایج آزمون آنالیز

همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که مقادیر

واریانس دوطرفه نشان داد که اختالف مقادیر میانگین سرعت

میانگین دقت انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیابی

انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیابی مهارت شغلی

مهارت شغلی شامل آزمون های هماهنگی دودست در جهت

شامل آزمون های هماهنگی دودست در جهت عقربه های ساعت

عقربه های ساعت و خالف جهت عقربه های ساعت ،آزمون v

و خالف جهت عقربه های ساعت و آزمون  vپیرون و اختالف

پیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی اختالف معنی دار

معنی دار نبوده است ()P> 0.09ولی در هنگام انجام آزمون

دارد ( .)P< 0.001مقادیر میانگین و انحراف معیار زمان انجام

لرزش سنج دقت هدف زنی اختالف مقادیر میانگین سرعت انجام

آزمون توسط افراد در دو گروه شاهد و مورد به عنوان سرعت

کار در دو گروه شاهد و مورد معنی دار بود.
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 59 ،19و 529در هنگام انجام آزمون های ارزیابی مهارت شغلی

آزمون های ارزیابی مهارت شغلی شامل آزمون های هماهنگی

انجام کار پس از گذر زمان های  59 ،19 ،9و 529در هنگام انجام
جدول  :1مقادیر میانگین و انحراف معیار تعداد خطاهای افراد در دو گروه شاهد و مورد به عنوان دقت انجام کار در هنگام انجام آزمون های
ارزیابی مهارت شغلی
زمان سپری شده
کل
P-value

14/43±3/45

12/41±3/44

12/11±3/42

14/42±3/24

14/5±3/34

411

11/14±2/45

11/42±2/44

11/12±2/54

4/20±2/20

4/24±2/15

411

13/50±3/14

14/42±2/04

13/55±3/14

13/24±2/41

13/10±3/24

411

>1/111

>1/111
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عقربه ساعت

11/22±2/52

12/1±2/01

11/43±2/22

11/43±2/21

11/1±3/13

411

مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد

ساعت

1/52±1/23

1/42±1/40

1/01±1/40

1/44±1/23

1/41±1/45

411

شاهد

دقت هدف زنی

1/33±1/44

1/35±1/44

1/41±1/4

1/24±1/43

1/2±1/44

411

مورد

آزمون هماهنگی دو

1/25±1/24

1/13±/24

1/22±1/22

1/22±1/20

1/35±1/44

411

شاهد

دست در خالف عقربه

1/41±1/44

1/54±1/43

1/41±1/22

1/34±1/44

1/13±1/34

411

انحراف معیار±میانگین

آزمون  Vپیرون

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

95

آزمون لرزش سنج

انحراف

انحراف

انحراف

نوع آزمون

>1/111

121

01

41

1
انحراف

گروه ها

آزمون هماهنگی دست در جهت

>1/111

شدت
روشنایی

پارامترها
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جدول  :2مقادیر میانگین و انحراف معیار زمان انجام کار بر حسب ثانیه در دو گروه شاهد و مورد به عنوان دقت انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیاابی
مهارت شغلی
زمان سپری شده

روشنایی

ها

ساعت

جهت عقربه

مورد

عقربه ای ساعت

1/124

شاهد

عقربه ساعت

43/25±6/68

45/17±1/17

42/23±6/73

44/16±1/88

48/13±77/99

211

مورد

دودست در خالف

32/15±2/42

31/22±2/24

32/25±4/23

31/41±2/42

33/32±5/12

411

1/42

شاهد

آزمون  Vپیرون

21/32±4/20

14/10±4/44

21/40±4/24

21/01±2/14

21/12±14/12

411

مورد

دقت هدف زنی

14/25±4/35

14/54±4/21

10/44±3/41

14/15±4/45

14/21±4/24

411

1/102

شاهد

آزمون لرزش سنج

33/44±11/42

20/45±4/11

32/44±0/14

34/22±4/40

35/02±124/43

411

مورد

بحث و نتیجهگیری:
نتایج حاصل از این مطالعه به طور کلی نشان می دهرد کره گرمرا باعرث

] Pilcher .[53و همکاران نیز که اثر دما را برر روی عملکررد کارکنران

کاهش دقت انجام کار می شود ولی اثری بر روی سررعت انجرام کرار

بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که شرایط دمایی خیلی باال یا دمرای

ندارد و اختالف سرعت انجام کار در دو گروه شاهد و مورد معنری دار

پایین روی عملکرد کارکنان اثر دارد .این دماهای نامطلوب اثری منفی بر

نبوده است .این در حالی است که روشنایی به عنوان یک پرارامتر تراثیر

طیف وسیعی از وظایف شناختی داشرت .در شررایط سررد ( 59درجره

گزار بر روی دقت و سرعت در هنگام انجرام آزمرون روی مقردار 199

سانتی گراد) عملکرد کارکنان به طرور متوسرط  59/35درصرد کراهش

لوکس کنترل شده است و همچنین مقرادیر میرانگین پارامترهرای سرن،

داشت .در شرایط خیلی گرم ( 92/22درجه سرانتی گرراد) نیرز عملکررد

وزن و شاخص نمایه توده بدنی که به عنوان ریسک فاکتورهای استرین

افراد به طرور متوسرط  51/55درصرد کراهش یافرت ] .[55در مطالعره

گرمایی شناخته می شوند ] ،[55در دو گرروه مرورد و شراهد اخرتالف

دیگری که توسط ناصر پور و همکاران در سال  2951بر روی عملکرد

معنی داری نداشته و تقریبا یکسان بوده است .بنابراین می توان بره ایرن

شناختی  99نفر از دانشجویان در مواجهه با نهار سطح گرما برا دمرای

نتیجه رسید که دقت افراد در هنگام انجام آزمون ها تحت تاثیر گرما قرار

تر گویسان  23 ،55،22و  99درجه سانتی گراد برا اسرتفاده از آزمرون

گرفته است .نتایج هر  1آزمون انجرام شرده از مجموعره آزمرون هرای

عملکرد پیوسته انجام شد نیز نتایج نشان داد که مواجهه با تنش گرمایی

ارزیابی مهارت شغلی تایید کننده این مطلب است.

باالتر از حد مجار عملکرد شناختی افرراد را کراهش مری دهرد ] .[53در

دمای هوا یکی از مهمترین فاکتورهایی است که به دلیل ایجراد نراراحتی

مطالعه  Morisو همکاران در سال  2991نیز اثررات ترنش گرمرایی برر

گرمایی عملکرد شناختی کارکنان مشاغل را تحت تراثیر قررار مری دهرد

روی حافظه کاری ،زمان عکس العمل انتوابی و تغییرات خلرق و خروی
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آزمون هماهنگی

34/42±11/00

33/44±11/53

34/25±11/42

34/44±11/24

30/45±13/34

411

1/452

دودست در جهت

34/40±12/34

31/14±2/54

33/44±4/22

30/14±14/14

41/24±14/14

411

شاهد

آزمون هماهنگی

32/41±12/44

33/44±11/13

34/45±11/30

30/14±14/14

30/42±12/01

نوع آزمون

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

411

پارامترها
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P-value

کل

121

01

41

1

شدت

گروه
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سانتی گراد و رطوبت  31درصرد) باعرث کراهش عملکررد در وظرایف

شناختی باالیی داشتند

اجرایی می شود ] .[29نتیجه مطالعه  niemelaو همکراران نشران مری

و در مطالعه حاضراثر گرما بر روی کار با عملکرد شناختی باال سنجیده

دهد که عملکرد کارمندان مرکز تلفن وقتی که دما باالی  21درجه سانتی

شد .به عالوه نتیجه مطالعه  onealو  bishopدر سال  2959نشان می

گراد است  1تا  3درصد کمتر است .عملکرد افراد  2/1درصد به ازای هر

دهد که میزان رفترار نراایمن و حروادث صرنعتی در برار کراری براال در

درجه سانتی گراد افزایش دما در رنج دمایی  25/3تا  25/1درجه سانتی

مواجهه با گرما با  WBGTبراالتر از  21درجره سرانتی گرراد و دمرای

گراد کاهش یافت ] .[25نتیجه مطالعه حاضر از نظر اثرر گرمرا برر روی

عمقی باالتر  25درجه سانتی گراد افزایش می یابرد ] .[29بنرابراین مری

دقت عملکردی افراد با نتایج مطالعات فرو تطرابق دارد .همچنرین نترایج

توان نتیجه گرفت که این کاهش دقت افراد در اثر مواجهه با گرما عرالوه

حاصل از جدول  5نشان می دهد که در بیشتر آزمون های انجام شرده

بر کاهش راندمان و عملکرد افراد حتی می تواند سالمت افراد را به علت

میزان افزایش خطا با گذشت زمان در گروه مواجهه یافته با گرما نسبت

بی توجهی به خطر بیاندازد .با توجه به نتایج مطالعه حاضرر کره نشران

به گروه کنترل بیشتر بوده است .نراکه وقتی دقت افراد در مواجهره برا

می دهد گرما میزان دقت افراد را در هنگام انجام فعالیت هرای شرناختی

گرما کاهش یابد تعداد خطاهای افراد بیشتر می شود و این افزایش خطا

باال کاهش می دهد ،به منظور افزایش ایمنی محیط های کاری ،پیشگیری

باعث افزایش زمان انجام یک کار به طور صحیح می شود و راندمان را

از بروز حوادث ناگوار و افزایش بهره وری افراد بایرد از انجرام فعالیرت

به طور کلی کاهش می دهد .اگرنه نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که

هایی که نیاز به عملکرد شناختی باال دارد در محریط هرای کراری گررم

مدت زمان انجام آزمون ها به عنوان سرعت انجرام کرار برین دو گرروه

خودداری شود و یا راهکارهای مناسب در جهت کنترل گرمای محیطی

شاهد و مورد تقریبا یکسان بود ولی این مدت زمان انجام کار همراه برا

به کار گرفته شود .همچنین می توان از مجموعه آزمون هرای ارزیرابی

خطاست و احتماال مدت زمان انجام کار بردون خطرا در افررادی کره در

مهارت های شغلی ( )BATTERYبرای انتواب افرادی که در مواجهره

مواجهه با گرما هستند در مقایسه برا افرراد در مواجهره برا آب و هروای

با شرایط محیطی نامطلوب خطای کمتری دارند استفاده کرد.

معتدل می باشند بیشتر خواهد بود و عملکرد کلی کمتری خواهند داشت
که البته نیاز به بررسی و انجام مطالعات بیشتر دارد.

سپاسگزاری:

همچنین در مطالعه گلبابایی و همکاران در سال  2951که اثرر اسرتر

نویسندگان از افراد شرکت کننده در مطالعه و دانشگاه علوم پزشرکی

گرمایی را بر روی توجه انتوابی و زمران واکرنش  39نفرر از کرارگران

اصفهان به عنوان تامین کننده مالی مطالعه تشکر و قدردانی می نمایند.

ریوته گری یک شرکت خودرو سازی بررسی کردند ،نترایج نشران داد
که در هنگام انجام وظایف ساده بین طول آزمون ،زمان واکنش و تعداد
خطا با گرما رابطه معنی داری وجود ندارد درحالی که در هنگرام انجرام
وظایف پیچیده بین متغیرهای مذکور و گرما رابطه معنی دار وجود دارد
] .[22نتیجه مطالعه  hancockو همکاران در سال  2999نیز نشان مری
دهد که اثر گرما روی عملکرد شناختی افراد با وظایف موتلرف متفراوت
است .در وظایفی که نیاز به توجه کمتری داشت ،عملکرد شناختی کمترر
تحت تاثیر استر

گرمایی قرار گرفت در حالی که وظایف پیچیده تر و

نیازمند به توجه بیشتر ،بیشتر تحت تاثیر استر

گرمرایی قررار گرفرت
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بررسی شد و نتایج نشان داد که تنش گرمایی (دمای خشرک  95درجره

( .)3در مطالعه حاضر نیز آزمون های انتوراب شرده نیراز بره عملکررد
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ABSTRACT
Introduction: The results of some studies show that the physical harmful

agents such as heat can impress the cognitive performance. Hence, this study
aimed to examine the effect of heat on the precision and speed of the
performance in men by the battery method under experimental condition.
Methods: This interventional study was conducted on 56 male students in the
laboratory of atmospheric conditions in Health School of Isfahan University of
medical sciences. At the first, the subjects rested and their demographic
information was collected. Then, the participants were divided to two groups
including case (30% relative humidity, 35 °C air temperature) and control
(40% relative humidity, 20 °C air temperature). They performed the battery
tests including two hand harmony tests in clockwise and counterclockwise
directions, V Piron test, and the precision targeting vibration meter at 0, 40, 80
and 120 min after the starting time. Then, the number of errors (related to
precision) and the duration of the performed test (speed) were recorded by
researcher.
Results The results of variance analysis showed that the mean values of the
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precision which obtained by battery tests were significantly different in two
groups (P<0.001). Also, mean values of the speed in case and control groups
were not significantly different (P> 0.09).
Conclusion: The results of this study showed that heat can influence high
cognitive demand jobs through reducing the precision which may lead to
decreased performance and increased unsafe acts.
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