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Abstract 
 

Background and purpose: Cognitive performance in workplace encompasses a wide range of 
work-related psychological activities. Meanwhile, personality traits as a mediating variable has a 
determining role in mental functions and occurrence of errors. The aim of this study was to investigate the 
effect of urban traffic noise pollution on working memory and sustained attention considering personality 
features in university students. 

Materials and methods: This interventional laboratory study was performed in 70 students. 
Urban traffic noise (Sari, north of Iran) was recorded and then the Cool Edit Pro software was used to 
check, edit the recorded noise, and prepare an audio clip. The students' cognitive performance were 
assessed using working memory (n-back task) and psychomotor consciousness task (PVT). 

Results: The mean ages of male and female students were 23.63±3.15 and 24.17±4.23, 
respectively. According to the Wilcoxon test, a significant relationship was seen between cognitive 
performances before and after exposure to urban traffic noise (P<0.05). In fact, after exposure to traffic 
noise, the mean reaction time, response time, and the number of incorrect answers in cognitive tests 
increased by 8.54%, 9.11%, and 60.61%, respectively. Also, there was an inverse significant correlation 
between neuroticism and reaction time and accuracy (percentage of correct answers) in students' 
cognitive performance associated with working memory and sustained attention (P<0.05). 

Conclusion: Current study can be effective in improving cognitive performance, adopting 
management strategies in selection of individuals, and establishing a balance between traffic noise and 
cognitive features in the workplace. 
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 پژوهشی

عملکرد بر  يشهر کیاز تراف یناش یصوت یآلودگ ریتاثبررسی 
 : یک مطالعه شبیه سازي شدهانیدانشجو شناختی

 
        1سیاوش اعتمادي نژاد

        2تابان ابراهیم
       3کنجینا نقويرزه
        4یچرات یزدانی دیجمش

 3سیداحسان سمائی

 چکیده
، گیردیدر بر مهاي روانی مرتبط با کار را فعالیت عی ازحوزه وسیکار  فرد در محیط شناختی عملکرد و هدف: سابقه

عنوان یک متغییر واسطه در بروز اشتباهات و عملکردهـاي ذهنـی نیـز حـائز همچنین نقش تعیین کننده ویژگی شخصیتی به 
 داریـو توجـه پا يارکبر حافظـه يشهر کیاز تراف یناش یصوت یآلودگ ریتاث یبررساهمیت است. لذا هدف مطالعه حاضر 

 ی بود.تیشخص يهایژگیبا درنظر گرفتن و انیدانشجو
هـاي گیرينفر از دانشجویان انجام شد. پس از اندازه 70بر روي آزمایشگاهی  -اياین مطالعه مداخله ها:مواد و روش

 افـزاراز نـرم، سـاري شهر کیتراف يصداتهیه کلیپ صوتی  صداي ضبط شده و شیرایو، بررسی يبرامیدانی صداي ترافیک، 
Cool Edit Pro  يحافظـه کـارهـاي بـا اسـتفاده از آزمـون انیدانشـجو. همچنین عملکرد شـناختی شداستفاده )n-back(  و

 بررسی شد. (PVT) یحرکت -یروان ياریهوش فهیوظآزمون 
براسـاس آزمـون  سال بود. 17/24 ± 23/4و  63/23 ± 15/3میانگین سنی در دانشجویان دختر و پسر به ترتیب  ها:یافته

قبل و بعـد از  انیدانشجو داریو توجه پا يکارحافظهدار بین عملکردهاي شناختی مربوط به ویلکاکسون، رابطه آماري معنی
هاي طوري که میانگین زمان واکنش، زمان پاسخ و تعداد جوابه )، بP>05/0مواجهه با صداي ترافیک شهري، برقرار شد(

افزایش یافـت.  درصد 61/60و  11/9، 54/8ملکرد شناختی بعد از مواجهه با صداي ترافیک به ترتیب هاي عاشتباه در تست
 )حیصح يها(درصد پاسخ دقت دار و معکوسی با زمان واکنش ورنجوري (عصبی بودن) همبستگی معنیهمچنین بُعد روان

 ).P>05/0(داشت انیدانشجو داریو توجه پا يکارحافظهدر عملکرد شناختی مربوط به 
 يبرقرار در انتخاب افراد و تیریمد يو اتخاذ راهکارها یتواند در بهبود عملکرد شناختیمطالعه م نیا جینتا استنتاج:

 موثر باشد.هاي کاري ی در محیطشناخت يهایژگیو و سروصداي ترافیک نیتعادل ب طیشرا
 

 هاي شخصیتیروانی، ویژگی -انیعملکرد هیج، آلودگی صوتی، سروصداي حمل و نقل واژه هاي کلیدي:
 

 مقدمه
از اشکال  یکی )noise pollutionی (صوت یآلودگ

 کیـاسـت کـه بـه عنـوان  یطـیمح سـتیعمده مسائل ز
در سراسـر جهـان در نظـر گرفتـه ی مهـم بهداشـت ینگران

  )Traffic noise( مواجهه با سروصداي ترافیکشود. یم
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 ا ي، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران دانشیار، گروه بهداشت حرفه .1
 ، ایرانمشهد، مشهدا ي، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ، گروه بهداشت حرفهادیاراست .2
 ا ي، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران ، گروه بهداشت حرفهاستادیار .3
 دران، ساري، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازن، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیادزیستی، آمار ، گروه استاد .4
 : 16/9/1400تاریخ تصویب :          18/5/1400 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            16/5/1400 تاریخ دریافت 

mailto:Samaeiehsan89@gmail.com


   
 و همکاران نژاد ياعتماد اوشیس     

 

 135     1400، دي  204دوره سی و یکم، شماره                                                    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                 

 پژوهشی

از  یکـی(به عنوان یـک منبـع اصـلی آلـودگی صـوتی)، 
 يادیـخطر است که سالمت و رفاه تعداد ز یعوامل اصل

تخمـین  ).1(دهـدیقرار م ریرا تحت تأث ياز ساکنان شهر
نفر از شهروندان  میلیوندویست ود که بیش از شزده می

با صـداي ترافیـک قـرار  اتحادیه اروپا در مواجهه مداوم
ترافیک بعـد از آلـودگی هـوا  که صدايچنانآن ،دارند

اساسی در سالمت عمومی ساکنین  به عنوان یک معضل
مدت بـا سـر  یتماس طوالن. باشدمطرح میه، این اتحادی

اخـتالالت  جادیا یوامل اصلاز ع یکی کیتراف يو صدا
 امـروزه است. يجوامع شهر نیدر ب یو روان یکیولوژیزیف

سـر و بـاالي سطح بخوبی تایید شده است که مواجهه با 
 باعـث بلکـه یینه تنها باعث اختالل در شنوا یطیمح يصدا

) 2،1(شـودنامطلوب جسمی و روانی میاز اثرات  ياریبس

ادي قابل توجهی و از طرف دیگر باعث تحمیل بار اقتص
اي در شهر تبریز که در مطالعهطوريهشود، ببه کشور می

وارد بـر  یکـیاز صداي تراف یناش نهیهز لیبرآورد و تحل
 104106285 ســال برابــر ـکیدراین شهر  نیساکن یسالمت

 یهیتوج تواندیم نـهیمقـدار هزگزارش شد، که این  وروی
 ).3(باشد ینترلکپیشگیرانه و  اقدامات هاينهیبراي هز

عامـل  ی،محیطـ ورترافیک به عنـوان استرسـ يصدا
کـه  استشهروندان  یدر سالمت عموم یایجاد مشکالت

ــه ــ آن از جمل ــوانیم ــوژیک ت ــتالالت فیزیول ــه اخ و  یب
 ی،اشــاره نمــود. در اخــتالالت فیزیولــوژیک یروانشــناخت

 ،یعروقـ یقلب يهابار در فعالیتصدا سبب تاثیرات زیان
 ، اختالل در سیستم سـمپاتیکیخون، سکته قلبافزایش فشار

اختالل در سیستم آنـدوکرین، بـاال رفـتن سـطح  ،یعصب
 نیهمچنـ .)4(شـودیلیپید خون و افزایش نورآدرنـالین مـ

و حمل و نقل به عنوان منبع  کیاز تراف یناش سروصداي
افـراد  یو ذهنـ یبر عملکرد شـناخت رگذاریو محرك تأث

قـرار گـرفتن در  .)5(در معرض خطـر عنـوان شـده اسـت
باعـث  )کیـتراف يمانند سـر و صـداو صدا ( معرض سر

شود و در یکار مدر دقت، توجه و سرعت یمنف راتییتغ
 نیدر ا .)6(شودباعث ایجاد استرس در فرد میحالت  نیا

 يهـاتیفعال جی) براساس نتا2015و همکاران( Choiرابطه، 

 ترس، اسـکیـتراف يمغز در مواجهه با سر و صدا یکیالکتر
. طبــق کردنــدگــزارش  مــورد مطالعــه را در افــراد ادیــز

را  یعملکـرد شـناخت )μv(دامنـه آلفـا  شیمطالعات، افزا
کـه کـاهش آن نشـان دهنـده  یبخشد، در حـالیبهبود م

و همکـاران  یمطالعـه عباسـ در. )7(ستاباال  یفشار روان
شـدت بـاال در تمـام بـا سـر و صـدا مواجهه بـا )، 2020(

مواجهه با سروصدا با شـدت  با سهیدر مقای (یدما طیشرا
 .)8(دادرا کاهش  )μv(دامنه آلفا  کم)،

 ییبـه عنـوان توانـا ی، عملکـرد شـناختنهیزم نیدر ا
انسان در استفاده از دانش و اطالعات به دسـت آمـده بـا 

 ی. طـشودیم فیدر مغز تعر یذهن يندهایاستفاده از فرا
سـر  یاحتمال راتیتأث يگذشته، مطالعات متعدد يهادهه

 یرا مـورد بررسـ یبر عملکـرد شـناخت کیتراف يو صدا
بر توجه مداوم و  ریها تأثآن نیتربرجسته کهاند قرار داده

از  یحـوزه وسـیع یذهنـ عملکرد ).9(زمان واکنش است
و  يهوشـیار ،يبصر يجستجو ،يگیرقضاوت و تصمیم

گیـرد کـه در مواجهـه بـا یحافظـه را در بـر مـ يیادآور
 یناشـ یهمچون صدا و فشار زمـان یمحیط يهاورساستر

 یمطالعـات قبلـ ).10(گیـردیاز فعالیت تحت تاثیر قرار مـ
 ریتأث یشناخت يندهایدر فرآ راتیینشان داده است که تغ

 ).12،11(بر عملکرد افراد دارد یقابل توجه

 تواندیم ي نیزفرد اتیو روح یتیشخص يهایژگیو
 بسـزایی ریهـا تـاثركمواجهه بـا مح يدر سطح اثرگذار

 متفـاوت یعوامل داخل یتیشخص يهایژگیداشته باشد. و
خود را با گذشت زمـان  يداریدر افراد است که نسبتاً پا

موضـوع عمـدتاً بـر نحـوه  نیـ. اکنـدیمـ ظدر افراد حفـ
 ).13-15(گذار است ریها تأثافراد و متعاقباً رفتار آن یابیرزا
و همکاران نشان داد  يمراد طالعهم يهاافتهی کهيطورهب

که مواجهه با تراز فشار صـوت و فرکـانس مشـخص در 
را بـه عنـوان  یسـطح توجـه انتخـاب ،یشگاهیآزما طیمح
افــراد برونگــرا بهبــود  انیــدر م ،یعملکــرد شــناخت کیــ
هاي شخصیتی (با توجه بـه پایـدار ویژگی ).16(بخشدیم

و  افراد یابیبر نحوه ارز اًعمدت بودن در مراحل زندگی)،
که ایـن تاثیرگـذاري  گذار است.ریها تأثمتعاقباً رفتار آن
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توانـد بـر عملکـرد شـناختی افـراد در مواجهـه بـا نیز مـی
آلــودگی صــوتی (ماننــد سروصــداي ترافیــک شــهري) 

هـاي تـوان ویژگـیمشهود باشـد. بـه عبـارت دیگـر مـی
کننـده تبیـین و کنندهبینیپیش یک به عنوان شخصیتی را

به مواجهه با سروصدا دانست. با  مربوط متنوع پیامدهاي
توجه به اهمیت موضـوع سروصـداي ترافیـک شـهري و 

هاي آن و نحوه کمبود مطالعات داخلی در مورد ویژگی
ــراد در معــرض و  اثرگــذاري آن برعملکــرد شــناختی اف

هـاي کننده متغییـر ویژگـیهمچنین اهمیت و نقش تعیین
ز اشـتباهات شخصیتی به عنوان یک متغییر واسطه در برو

و عملکردهاي ذهنی، این پژوهش با هدف بررسی تـاثیر 
 يکاربر حافظـه يشهر کیاز تراف یناش یصوت یآلودگ

ــا در نظــر گــرفتن نقــش ویژگــی داریــو توجــه پا هــاي ب
 شخصیتی بر این ارتباط، انجام شد.

 

 مواد و روش ها
آزمایشگاهی -اياین پژوهش از نوع مطالعه مداخله

گاهی جهت اجراي این پژوهش اتاق بود. محیط آزمایش
 آکوستیک موجود در آزمایشگاه گروه مهندسـی بهداشـت

کار در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم اي و ایمنیحرفه
ــژوهش شــامل  ــه مــورد پ ــود. جامع ــدران ب پزشــکی مازن
 دانشجویان دانشکده بهداشت بودند که براسـاس معیارهـاي

کت کردنـد. صورت داوطلبانه در مطالعـه شـرهورود و ب
 ییسالمت شـنوامعیارهاي ورود به مطالعه شامل دارا بودن 

یی و عدم استعمال دخانیـات بـود. همچنـین جهـت نایو ب
کننـدگان از غربالگري وضعیت شنوایی و بینایی شرکت

 یـارمع یـنعالوه بر ااستفاده شد.  ،Eاودیومتري و چارت 
شامل اظهـار هرگونـه مشـکل روانـی و  خروج از مطالعه

قه اســتفاده از داروهــاي مربــوط بــه سیســتم روانــی، ســاب
هـا ناقص پرشدن پرسشـنامهي و انصراف از ادامه همکار

 اسـت کـه الزم بـه ذکـرافراد مـورد مطالعـه بـود. توسط 
صــورت هپــژوهش بــدر ایــن  گانکننــدشــرکت حضــور

آگاهانه شرکت کنندگان پـس از  تیرضاداوطلبانه بود. 
 شیقبل از هـر آزمـاها و آن يروش برا اتیجزئ حیتوض

 ها، روز و زمان مطلوب انجام آزمونوهعالهشد. ب افتیدر
 نیـیجهت تع .شدتعیین کنندگان شرکت خود توسطنیز 

 نیـا يبـرا .حجم نمونه از فرمول کـوکران اسـتفاده شـد
جمعیـت دانشـجویان دانشـکده  منظور با در نظـر گـرفتن

 1/0 برآورد دقت ودرصد  90 آماري نانیاطمبهداشت و 
نفـر بدسـت  65 مطالعـه نیاندازه نمونه الزم براي انجام ا

نفر در نظـر  70تعداد کل  نانیاطم شیآمد که جهت افزا
 .شدخواهد گرفته 
 

 هاآوري دادهابزارهاي جمع
 کیتراف يوپخش سروصدا دیتول ،گیري)ی(ضبط واندازهررسب

قبل از تولید و پخـش سروصـداي ترافیـک شـهري 
کننـدگان، نیـاز بـه براي شـرکت(مربوط به شهر ساري) 

گیـري، پـایش و بررسـی سروصـداي ترافیـک در اندازه
هاي شـهر سـاري بـود. بـدین منظـور، اولـین روز خیابان

 صبح بـه دلیـل شـباهت 11تا  8کاري هفته (شنبه) از ساعت 
به شرایط مواجهه افراد با سروصداي ترافیک و مطابقـت 

شـهر سـاري، هـاي شـلوغ با شار وسایل نقلیـه در خیابـان
ایجـاد  شـد. جهـتگیـري انتخـاب براي ضـبط و انـدازه

ي سروصـدابـا متناسـب  کنندگانمواجهه شرکت شرایط
هـاي مردمـی، ابتدا براساس گزارش، شهر ساري ترافیک

 3بـه مـدت حـدود از شـهر  (خیابان شلوغ) نقطهشش از 
سـر و ضبط سروصداي ترافیک صورت گرفـت. ساعت 

 طیبـدون بـاد و در شـرا یتابروز آف کیدر  کیتراف يصدا
 لـومتریک 30آسفالت خشک و با در نظر گرفتن سـرعت 

شـد. ) ثبـتي، ضـبط (عبور يخودروها يدر ساعت برا
، از ویضبط استر تیبا قابل کیتراف سروصدايضبط  يبرا

 کروفونی(با م SONY PCM-D50حمل ضبط کننده قابل
 ویبه هدفون استر هزمج Sennheiser ME 67جهته  کی

 کی، از نیضبط) استفاده شد. همچن نظارت بر يبرا ایپو
 در )-A )CEL-450 Casella CEL یبا شبکه وزنـصداسنج 

هـا ابـانیاز لبـه خ يمتر 2متر در فاصله یسانت 120ارتفاع 
و  هیـبـل) و تجز ی(دسـ نیانگیـدامنه م يریگاندازه يبرا

مـدت شد و  استفاده کیتراف سروصدايفرکانس  لیتحل
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همچنـین بـود.  قـهیدق 30 يریـگو انـدازه زمان هر ضـبط
 سـطوح بالقوه کننده وجهت به حداقل رساندن اثر مخدوش

 منعکس از سطوحگیري شد محل اندازه سعیکننده، منعکس
 دور باشد. هاساختمان ایدرختان  ،اهانیکننده مانند گ

 شیرایـو، مشـاهده يبراآزمایشگاهی  پژوهش نیدر ا
 و سرکلیپ صوتی نترل کسروصداي ضبط شده، تهیه و 

 شهري مربوط به شهر ساري(با توجه به تراز کیتراف صداي
 افـزاراز نـرمها)، گیريدست آمده از اندازههمعادل مواجهه ب

)Cool Edit Pro (Adobe Systems, San Jose, CA, USA 
شـد. پـس از تهیـه نصب شده بر روي کـامپیوتر اسـتفاده 

 طیشـراوجـه بـه کلیپ صوتی، سروصداي ترافیـک بـا ت
ی، با استفاده از هدفون و در شرایط محیطی مواجهه واقع

 کننـدگان پخـشآرام (اتاق نیمه آکوستیک) براي شـرکت
ضـبط  کیـتراف شد. همچنین آنالیز فرکانس سروصـداي

 آورده شده است. 1شماره نمودار در  يشده شهر سار
 

 
ط شـده ـضبـ کـیـتراف يداـروصـسز فرکانس ـآنالی :1شماره  نمودار

  A یبـا شـبکه وزنـي (دریک اکتاوبانـد) توسـط صداسـنج شهر سار
)CEL-450 Casella CEL-( 
 

 (n-back)ي حافظه کارآزمون 
 هـاي عصـبیجهت ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون

 )Computerized Neuro test:CNT( کامپیوتريشناختی 
باشـد، اسـتفاده صورت فارسی در ایران موجود میهکه ب

 n-backافـزاري هت سنجش حافظه کاري، نسخه نرمشد. ج
هـا بـر که کاربرد زیـادي بـراي ارزیـابی اثـرات محـرك

هـا) دارد، مـورد یافتـه (بـا محـركحافظه افـراد مواجهـه
تکلیـف  کـاري یــکزمون حافظـهاستفاده قرارگرفت. آ

اجرایـی  هــايسنجش عملکرد شناختی مرتبط بـا کـنش

اعتبـار  84/0تـا  54/0ه بـین اعتبار در دامنـ ت. ضرایباس
 آزمون نیـز دهـد. روایـی ایـنباالي این آزمون را نشـان مـی

کاري بسیار  به عنوان شـاخص سـنجش عملکـرد حافظـه
اي است د. طراحی این تکالیف به گونهباشقابل قبول می

 هاکه در تمامی مراحل افراد مجبور هستند به تمامی محرك
ازمند یک کنترل مداوم و بـه روز پاسخ دهند، بنابراین نی

 کاري است و از اعتبار بسیار قويکردن اطالعات در حافظه
در ارزیابی حافظه کـاري برخـوردار اسـت. ایـن آزمـون 

باشد که در داراي سه سطح متفاوت از نظر پیچیدگی می
آن اسـتفاده  (n2)و دوم  (n1)این پژوهش از سـطح اول 

رت است که اعـداد به این صو 1شد. نحوه آزمون سطح 
طور تصادفی روي صفحه براي مـدت کوتـاهی هب 9تا  1

کنندگان در آزمـون بـا مشـاهده شـرکت شـود،ظاهر می
، باید آن را بخاطر سپرده و منتظر ظاهر شـدن اولین عدد

صورتی  عدد دوم شوند. پس از ظاهرشدن عدد دوم، در
که با عدد قبل یکسـان بـود، بـا حـداکثر سـرعت دکمـه 

چه دو عـدد یکسـان نبـود را فشار دهند و چنان(درست) 
روي دکمه (نادرست) را فشار دهند و تا انتهـا آزمـون را 

نیز مانند  2به همین روش ادامه دهند. نحوه آزمون سطح 
است با این تفاوت که مقایسه بین اعـداد اول بـا  1سطح 

سوم، دوم با چهارم و به همین ترتیب تـا آخـر، صـورت 
 يهاو پاسخ واکنش زمان نیانگیمتست گیرد. در این می

 .باشدقابل استخراج می درست
 

 1 (PVT)حرکتی -هوشیاري روانی فهوظیآزمون 
 هـايعملکردبررسی یکی دیگر از عوامل مرتبط بـا 

آزمـون با اسـتفاده از در این مطالعه،  ی دانشجوبانشناخت
 يریـانـدازه گ  (PVT)یحرکتـ -یروان ياریهوش فهیوظ

-یعصـب شیآزمـا کی روانی،-هیجانی این آزمونشد. 
 يریـگرا انـدازه داریـمعتبـر اسـت کـه توجـه پا یشناخت

پس از دیدن تصویر شرکت کننده  در این تست .کندیم
 همـه فاصله زمـانی کوتـاهی فرصـت بـراي پاسـخ دارد. 

لـپ  کیـاز  PVT شـاتیکنندگان در تمام آزماشرکت

                                                 
1. Psychomotor Vigilance Task (PVT) 



 یبر عملکرد شناخت یصوت یآلودگ ریتاث
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بعد  قبل و PVT شیو آزماکنند میاستفاده  کسانیتاپ 
 فـهیوظ نیـاي ترافیک انجام شـد. سروصدااز مواجهه با 

 دینـور سـفمحرك نـورانی ( به افرادسرعت پاسخ  زانیم
. کنـدگیـري مـیانـدازه اهیهدف س در صفحهرا ) روشن

و  2000 نیبـ یطـور تصـادفبـه PVTمحـرك  نیفاصله ب
 واکـنشزمـان بـار  45 بـاًیاست و تقر ریمتغ هیثانیلیم 10000

 يرهــایکنــد. متغیمــ جــادیا را شیآزمــا قــهیدق 5در هــر 
به این آزمون شامل محاسبه میانگین زمان واکنش  وابسته

 .)17(باشدها (خطاها) میها و تعداد نقصبه محرك
 

  IFF-(NEO( 1مقیاس پنج عاملی نئـو
گیـري پـنج عامــل حاضر براي انـدازه در پـژوهش

فاده پرسشنامه پـنج عـاملی نئـو اسـت بـزرگ شخصـیت از
تـرین وسـیع تـرین وپرسشنامه پنج عـاملی نئـو بیش .شـد

شخصـیت  کاربرد را در زمینه سنجش پنج عامل بـزرگ
 .برخــوردار اســت هـاي تجربـی گسـتردهو از حمایت دارد

 که اجراي آنپرسشنامه در این است مزیـت اسـتفاده از ایـن
راي هـا بـنیاز دارد و همچنین آزمـودنی تريزمـان کمبه 

کنند. پرسشنامه احساس خستگی زیادي نمی پاسخ به این
ــن ــنامه از  ای ــوال 60پرسش ــرت  س ــاس لیک ــاس مقی براس

 تشـکیل شـده اسـت  )کـامًال مخـالفم5موافقم و  کامال1ً(
 آن یکی از پنج عامل بزرگ شخصـیت سوال 12که هر 

، C شناســـیوظیفـــه ،Aپـــذیري توافـــق ،Eبرونگرایــی (
 .گیـردنـدازه میارا  O) پذیريو تجربـه Nرنجوري روان

 شـود و در نهایـتنمرات هر عامل جداگانه محاسبه مـی
 نمـرات بـاالتر در هـر عامـل .آیـددسـت مـیهپنج نمره ب

ا شخصیتی، سـطوح بـاالتري از آن ویژگـی شخصـیتی ر
 دهند. همسانی درونـی ایـن آزمــون، در نمونــهنشان می

 ترتیــببـه Cو  A،O ،E ،Nایاالت متحده براي عوامـل 
در  )19،18(استبوده  86/0و  93/0، 87/0، 089/0، 76/0

صـورت  عـاملی ایـن پرسشـنامه را بـه 5ایران نیز ساختار 
بـه  کلی تأیید کـرده و ضـرایب همسـانی درونــی آن را

  ترتیــببــه روش آلفاي کرونباخ بـراي عوامــل اصــلی

                                                 
1. NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 

 

 .)20(است گزارش کرده 87/0و 86/0 ،/68/0،56/0،73
 

 ش اجرا (پروسیجر)رو
هـر شـرکت کننـده در  يبراعملکردي  يهاآزمون

صـله زمـانی یـک بـا فا(در دو روز جداگانـه)  دو مرحله
 کننـدگان خواسـتهانجام شد. در هر مرحله از شرکت هفته
، قهـوه، يچا دنیساعت قبل از آزمون از نوش کیتا  شد

. کننـد يدار خـوددار نیکـافئ يهـایدنیشکالت و نوشـ
مشـخص  1شـماره  تصـویردر مطالعه  م مراحلانجا روند

 نیاول بـد هدر مرحلـ شـاتیروند انجام آزماشده است. 
ساعت  میابتدا به مدت نکنندگان شرکتصورت بود که 

نیمه آکوستیک با تـراز اتاق  کیدر در شرایط آسایش (
) مسـتقر dBA 25 نـهیپـس زم طیمح يصدافشار صوت 

 تیشنامه شخصکنندگان پرسمرحله، شرکت نی. دراشدند
NEO )15 سپس، آزمون بررسـی کردند و لی) را تکمقهیدق 

ــدار  (n-back)حافظــه کــاري  را در  (PVT)و توجــه پای
هاي ، آموزشقبل از انجام تستمحیط آرام انجام دادند (

دیگر بـه  يهاآموزشو  PVTو  n-back مربوط به تست
 دقیقه ارائه شد). 15مدت 

مرحلـه اول، از  يهاآزمون يپس از اجرا هفته کی
شـرکت در مرحلـه دوم و انجـام  يکنندگان بـراشرکت

در ایـن مرحلـه . عمـل آمـدهدعوت بـمربوطه  شاتیآزما
در  ،طیبا شرا جهت انطباق و سازگاريکنندگان شرکت

در  دقیقـه). 30( گرفتنـد قرار کیتراف يمعرض سروصدا
در معـرض  کنندگان توسط هدفونشرکت يمرحله بعد

ي ترافیـک سروصـدا(متناسب با  صداسرو یصوت پیکل
تست عملکرد بهترتیب و گرفتند قرار گیري شده) اندازه
همزمـان مواجهـه  صورتبه را  PVTو  n-backی شناخت

انجام دادنـد. ) قهیدق 15هر تست  (ي ترافیک سروصدابا 
 ها با کیفیت مناسـب و پیشـگیريهمچنین جهت انجام تست

ــایج،  ــر نت ــذار ب ــل تاثیرگ ــرکت ازاز عوام ــدگانش  کنن
مداخله خـواب کامـل  که در شب قبل از درخواست شد

 .داشته باشند) ساعت 8(
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  يعملکرد يهاآزمونروند انجام مراحل مواجهه با سروصداي ترافیک و :1تصویر شماره 

 
 افـزارها با استفاده از نرمدادهها، آوري دادهپس از جمع

SPSS  از  قـرار گرفـت. لیـو تحل هیـمورد تجز 18نسخه
ي هـایژگـیوپارامترهاي آمار توصیفی براي نشـان دادن 

و همچنـین متغیرهـاي  کنندهشـرکتدموگرافیـک افـراد 
از  رهـاینرمال بودن متغ شیآزما يبرا. دشمطالعه استفاده 

 ياستفاده شد. برا رنوفیآزمون آزمون کولموگروف اسم
 ویلکاکسوناز آزمون  مواجهه قبل و بعد از جینتا سهیمقا

 نیبـ رهـایاختالف متغ نیانگیم سهیمقا ياستفاده شد و برا
همچنین سـطح استفاده شد.  اسپیرمناز آزمون  ،دو گروه

 شد. در نظر گرفته 05/0تر از داري، کممعنی
 

 یافته ها
نفـر) از دانشـجویان  42درصـد ( 52براساس نتایج، 

د و میانگین سنی در مورد بررسی را دختران تشکیل دادن
ــب  ــه ترتی ــر ب ــر و پس ــجویان دخت  و  63/23 ± 15/3دانش

 اطالعات توصـیفی 1سال بود. جدول شماره 17/24 ± 23/4
صـورت همورد نظر با استفاده از آزمون ویلکاکسون را بـ

دهد. ي ترافیک ارایه میسروصداقبل و بعد از مواجهه با 
ردهـاي براین اساس رابطـه آمـاري معنـاداري بـین عملک

 انیدانشجو داریو توجه پا يکارحافظهشناختی مربوط به 
ي ترافیک شهري برقرار سروصداقبل و بعد از مواجهه با 

که تمام پارامترهاي مربـوط تغییـرات قابـل طوريهشد، ب
داري را داشتند. در این میان، میـانگین زمـان توجه و معنا

 هايستهاي اشتباه در تواکنش، زمان پاسخ و تعداد جواب
ي ترافیک به سروصداعملکرد شناختی بعد از مواجهه با 

درصــد افــزایش یافــت در  61/60و  11/9، 54/8ترتیــب 
 هـايصورتی که تعداد جواب صحیح و دقت (درصد پاسخ

هاي عملکرد شـناختی بعـد از مواجهـه صحیح) در تست
ي ترافیک در افراد مورد مطالعه به ترتیـب بـا سروصدابا 

داري داشت (جـدول ، کاهش معنادرصد 52/11و  68/5
هـاي شخصـیتی، ). همچنین در بررسـی ویژگـی1شماره 

ــه ــد وظیف ــی و روانبُع ــب داراي شناس ــه ترتی ــوري ب رنج
هـاي شخصـیتی ویژگیترین فرآوانی در ترین و کمبیش

 ).2شماره نمودار دانشجویان مورد بررسی بود (

 
هاي عملکرد ینبررسی معنی داري اختالف میانگ  :1شماره  جدول

 ي ترافیک شهريسروصداشناختی قبل و بعد از مواجهه با 
 

 تعداد نوع آزمون عملکرد شناختی
 شرایط محیطی آرام

 ( عدم مواجهه)

 شرایط محیطی با 
 (مواجهه) ي ترافیکسروصدا

 سطح 
 معنی داري

PVT 038/0 65/40 ± 01/5 10/43 ± 71/4 70 جواب صحیح 

 010/0 65/2 ± 94/1 65/1 ± 25/1 70 جواب اشتباه 

 
 زمان واکنش

 
70 91/26 ± 40/321 10/33 ± 85/348 001/0< 

N-Back 001/0 57/72 ± 81/25 02/82 ± 81/24 70 هاي صحیح)دقت (درصد پاسخ< 

 002/0 50/671 ± 66/159 45/615 ± 53/179 70 زمان پاسخ 

 

 
 

 یتیشخص يهایژگیومعیار انواع  میانگین و انحراف :2شماره نمودار 
 در دانشجویان مورد مطالعه

و  n-backانجام آزمون 
PVT 

  

30 
 

 
 استراحت

5 
 

 
و  n-backآشنایی آزمون 

PVT 

15 
 

 
تکمیل پرسشنامه صفات 

 شخصیتی

15 
 

 

دقیقه 15  
 اي (محیط آرام)تطابق با صداي زمینه

30 
 

 

15 
 

 

 اولمرحله

دومرحله

 
15 

 
 

5 
 

 
و  n-backآشنایی آزمون 

 
 PVTو  n-backانجام آزمون  تطابق با صداي ترافیک استراحت
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بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیتی و نمرات حاصـله 
 ارائـه 2 جدول شـمارهاز عملکرد شناختی توسط آزمون در 

شـود بُعـد می شده است. همانطورکه در جدول مشـاهده
 دار و معکوسیرنجوري(عصبی بودن) همبستگی معنیروان

در  )حیصــح يهــا(درصــد پاســخ دقــت بــا زمــان واکــنش و
 داریـو توجـه پا يکارحافظـهعملکردهاي شناختی مربوط بـه 

که بـا افـزایش نمـرات حاصـل از طوريهداشت. ب انیدانشجو
 يها(درصد پاسخ دقت بُعد، میانگین زمان واکنش و این

 ).2یابد (جدول شماره کاهش می )حیصح
 

بررسی وابستگی بین وجوه شخصیتی و متغیرهاي  :2جدول شماره 
 هاي شناختی آزمون

 

 هاي مربوط به عملکردهاي شناختیآزمون
 ابعاد شخصیتی

 شناسیوظیفه پذیريتوافق پذیريتجربه گراییبرون رنجوريروان

 024/0 156/0 -102/0 -012/0 183/0 ضریب همبستگی جواب صحیح
 سطح معنی داري

 

219/0 935/0 494/0 295/0 875/0 

 116/0 -010/0 266/0 196/0 013/0 ضریب همبستگی جواب اشتباه
 سطح معنی داري

 

929/0 186/0 071/0 946/0 436/0 

 068/0 007/0 117/0 092/0- -251/0 ضریب همبستگی زمان واکنش
 سطح معنی داري

 

031/0 539/0 435/0 963/0 647/0 

 دقت
 هاي صحیح)(درصد پاسخ

 047/0 -129/0 061/0 -043/0 -328/0 ضریب همبستگی
 سطح معنی داري

 

024/0 772/0 682/0 389/0 753/0 

 -083/0 138/0 031/0 -097/0 -009/0 ضریب همبستگی زمان پاسخ
 577/0 355/0 836/0 515/0 950/0 سطح معنی داري

 
 سروصداي ترافیک وعملکردهاي شناختی مرتبط با دقت

 و اشتباهات
ــی  ــناختبررس ــرد ش ــتفاده از وظ یعملک ــا اس ــهیب  ف

ــ ياریهوشــ ــا  حرکــت -یروان نشــان داد کــه مواجهــه ب
ي ترافیک در محیط آزمایشگاهی سبب کاهش سروصدا

تعداد جواب صحیح و افزایش تعـداد جـواب اشـتباه در 
که میانگین نمرات مربوط بـه طوريهشد. ب PVTآزمون 
ي سروصداهاي صحیح و اشتباه، در اثر مواجهه با جواب

 درصـد 61/60افزایش و  درصد 68/5ترافیک به ترتیب 
ي ترافیـک، سروصـداکاهش داشت. همچنین مواجهه با 

کاري افـراد بـه عنـوان یـک عملکـرد شـناختی بر حافظه
هـاي که دقت (درصد پاسخطوريهمهم، تاثیرگذار بود ب
ي سروصدابعد از مواجهه با  n-backصحیح) در آزمون 

 داري کاهش یافت.طور معنیترافیک به

یک عملکرد شـناختی،  توانایی حل مسائل به عنوان
، ي ترافیکسروصدادر اثر مواجهه با صداي مزاحم ازجمله 

ي ترافیـک بـه علـت سروصـداگیرد. تحت تاثیر قرار می
دارا بودن تغییرات در دامنه فشار صوت بـه عنـوان یـک 

که طوريهشود. بنوع صداي ناپیوسته و متناوب تلقی می
انایی حـل صداي متناوب توانایی تحت تاثیر قراردادن تو

مسائل را داشته و افـزایش بـروز اشـتباهات را نیـز ناشـی 
به عنوان یک عملکرد ذهنـی  مسئله حل شود. تواناییمی

(ماننـد  )Intermittent noise( متناوب نویزدر مواجهه با 
یابد به تعبیر دیگـر، توانـایی ي ترافیک) کاهش میسروصدا

 ي نسـبتتـرحل مسئله در صداي پیوسته در سطح قابل قبول
 در راستاي نتایج مطالعـه ).21-24(به صداي متناوب قرار دارد

 دادند که در انجام کارهاي ظریـفمطالعاتی نشان  حاضر،
ي سروصـداو پیچیده، مواجهه با صداي مزاحم (ازجمله 

 ، در)25،23(دهــدمـیترافیـک)، تعـداد خطاهـا را افـزایش 
داري ابطه معنـیر Griefahn و Marksکه درمطالعه صورتی

 ترافیـک، يسروصـدا و سر بین میزان خطا و مواجهه افراد با
شـاید  .)26(باشـدبرقرار نشد که با مطالعه حاضر در تضاد می

 ي ترافیکسروصداتفاوت فشار صوت این تضاد را بتوان به
طـوري کـه متوسـط شـدت هدر دو مطالعه نسـبت داد، بـ

 Griefahnو  Marksي ترافیـک در مطالعـه سروصداصوت 
مطالعه حاضر، که در در صورتی بل بوددسی 40حدود در

 يسروصـدا فرکـانس زیآنـالي ترافیـک براسـاس سروصدا
، از اکتاوبانـد) کیـ(در يضبط شده شـهر سـار کیتراف

هـاي تـري برخـوردار بـود. همچنـین ویژگـیشدت بیش
و  )Physical characteristics of noise( فیزیکـی نـویز

توانـد عـاملی ها نیز مـیستنوع فعالیت کاربر در انجام ت
 برتفاوت در نتایج باشد.

 

ــرتبط  ــناختی م ــاي ش ــک وعملکرده ــداي ترافی  سروص
 زمان واکنش

از آزمـون عملکـرد شـناختی،  براساس نتایج حاصل
 ي ترافیـکسروصدااختالف نتایج قبل و بعد از مواجهه با 

گزارش شد. بـه ایـن صـورت کـه متوسـط زمـان پاسـخ 
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ي ترافیـک در سروصدااجهه با (زمان واکنش) در اثر مو
درصد  54/8ترتیب به n-backو  PVTآزمون عملکردي 

داري پیدا کرد. همچنـین در درصد افزایش معنی 11/9و 
ــه ــه مطالع ــرروي  Wrightاي ک ــاران ب ــر از  54و همک نف

ــدن انجــام  ــان و دانشــجویان دانشــگاه ســلطنتی لن کارکن
-نیداري بین سـرعت عملکـرد هیجـادادند، رابطه معنی

 سروصـدا) و مواجهـه بـا Psychomotor speed( روانـی
طـوري ههاي شهري  و اجتماعی) برقرار شد. ب(در محیط

که در این مطالعه میـانگین زمـان واکـنش در محـیط پـر 
بل) در مقایسه با محـیط دسی 68-72سروصدا (با شدت 

داري را بل) افـزایش معنـیدسـی 30آرام (صدا با شدت 
. یکـی از مـواردي کـه افـراد در )27(بخود اختصاص داد

بـا آن روبـرو هسـتند، اخـتالل در سروصدا اثر مواجهه با 
عملکردهــاي شــناختی مغــز اســت، در ایــن مــوارد افــراد 

تري نسبت به سایرین دارند که این امـر توانایی توجه کم
زمینــه ســاز بــروز اخــالل در عملکــرد شــناختی و تــالش 

رعت پاسـخویی ها براي تمرکـز و افـزایش سـتر آنبیش
در مطالعات تفـاوت زمـان واکـنش اپراتـور در  شود.می

تر از محیط آرام گزارش شد که محیط پر سروصدا بیش
 ).10،8(باشداین مطالعه تاییدکننده نتایج مطالعه حاضر می

زا در این حاالت مواجهه با نویز به عنوان یک عامل تنش
ی کننـده در عملکردهـاي ذهنـی و شـناختی تلقـو مختل

ــر مــی ــردازش اطالعــات انســان را در اث شــود و مرکــز پ
ي ترافیــک دچــار محــدودیت سروصــدامواجهــه بــا 

در این راستا، علیمحمدي و همکـاران، نشـان  ).8(کندمی
 يسروصـدا و دانشجویان بـا سـر مواجهه یافتن دادند که

ترافیکی، جدا از ایجاد اختالل در زمان واکنش (افزایش 
 عملکردهـاي ذهنـی آنـان  کـاهش واکنش)، باعث زمان

در مطالعه دیگر، زمان واکنش رانندگان  .)28(شودنیز می
ي ترافیـک در زنـان و مـردان سروصـدادر اثر مواجهه با 

ي ترافیــک مواجهــه سروصــدانســبت بــه زمــانی کــه بــا 
درصد افزایش پیدا کرد،  6/46و  8/54نداشتند، به تریب 

عـه حاضـر راسـتاي نتـایج مطال که نتایج این مطالعات در
 .)29(باشدمی

عملکردهاي شناختی در مواجهه با سروصـداي ترافیـک 
 هاي شخصیتیویژگی

دهنده سرعت پردازش ذهنـی در زمان واکنش نشان
هاي محیطی است. این سـرعت پـردازش کـه اثر محرك

توانـد هاي این مطالعه گزارش شد، میطور در یافتههمان
رافیک قرار ي تسروصداتحت تاثیر عوامل مختلفی چون 

ها ها و موقعیتکه در بعضی از شغلگیرد. با توجه به این
ي سروصــداي مــزاحم از جملــه سروصــداقرارگیــري بــا 

ترافیک اجتناب ناپذیر است، عامل مهم و قابـل تـوجهی 
تواند بر عملکردهاي ذهنی دیگري که در این شرایط می

و سرعت واکـنش کـارگر یـا اپراتـور تاثیرگـذار باشـد، 
هاي شخصیتی آن است. در ایـن مطالعـه نیـز، در ویژگی

ي ترافیک، ویژگی شخصـیتی سروصداهنگام مواجهه با 
داري را در نتـایج افراد مورد بررسی، نقش موثر و معنـی

 عملکردهاي شناختی ایفا کردند. در همین راسـتا و براسـاس
ــا  ــه ب ــام مواجه ــیتی در هنگ ــاد شخص ــین ابع ــایج، در ب نت

رنجــوري بــا زمــان بعــد رواني ترافیــک، تنهــا سروصــدا
 در عملکردهـاي )حیصح يها(درصد پاسخ دقتواکنش و 

شناختی رابطه معکوس معناداري برقرار کرد. در توضیح 
 زنـدگی از ايجنبـه این یافته، باید گفـت کـه شخصـیت

 یک در فرد یک واکنش بینیپیش امکان که است انسان
س همچنین براسـا .)30(آوردمی فراهم را خاص وضعیت

هـاي مطالعات مشـخص شـده اسـت کـه در بـین ویژگی
شخصیتی، ویژگی مهم و با اهمیت در هنگام آمـوختن و 
ــد  ــاال، بُع ــناختی ب ــطح ش ــا س ــده ب ــایف پیچی ــام وظ انج

رنجوري، گرایی. روانرنجوري است و نه بُعد بروننروا
تنها بـر ناپایـداري رفتـار و وضـعیت احساسـی فـرد در نه

هاي شناختی لکه برخی از پردازشطول زمان تاثیر دارد ب
اساسی مرتبط با پاسخ به محرك را نیز تحت تـاثیر قـرار 

باشد. که با نتایج مطالعه حاضر همسو می) 32،31(دهدمی 
برخالف مطالعه حاضر، در مطالعه علیمحمدي و مهـري، 

رنجـوري و انجـام انـواع داري بـین بعـد روانیرابطه معن
 ).33،25(اختی برقرار نشـدهاي مربوط به عملکرد شنتست

نباید از نظر دور داشت که، تمایل درونـی ایـن افـراد بـه 
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سمت تجربه احساسات منفی، غم و اندوه، تـرس، خشـم 
قراري باشد که سبب نگرانی، اضطراب و بیو انزجار می

 باعث اضطراب ناپایدار، افراد شود. درشدید در افراد می
 شـودمی طبیعـی شرایط با مقایسه در زااسترس شرایط ایجاد

 که در نتیجه آن، این استرس در عملکردهاي شناختی فرد
گذارد. براساس تئـوري پـردازش، افـراد بـا دارا تاثیر می

تـري را بودن سطح باالي اضطراب کارایی شناختی کـم
هاي همچنین افرادي که در تست، دهنداز خود نشان می

 گیرنـد،مـی قرار شخصیتی خود در طبقه مضطرب و ناپایدار
ــیاري ــایف هوش ــام وظ در   ) Vigilance tasks( در انج

هایی پر سروصدا، از اثرات نامطلوب این نوع صدا محیط
که توجه به این موضـع ) 35،34،25(گردندتر متاثر میبیش

در انتخاب افراد براي مشاغلی که نیاز به کارایی شناختی 
ــت.  ــروري اس ــیار الزم و ض ــد بس ــاالیی دارن ــارزب  یابی

 یدر کـارگران يروان رنجور نییو تع یتیشخص يهایژگیو
توانـد یهستند م کیتراف يسروصداکه در معرض سر و 

کارگران  يریبکارگ نیمطالعه باشد. بنابرا نیمهم ا جهینت
تواند عملکرد یم يروان رنجورهاي شخصیتی ویژگی با

 بررسـی نیـرا در محل کار کـاهش دهـد و از ا یشناخت
کـارگران اسـتفاده کـرد. مطالعـه  يالگرتوان در غربـیم

 يهـایژگـی، وکیتراف يسروصداسر و  نیحاضر بر رابطه ب
 يهـامتمرکز بود. در محـل یو عملکرد شناخت یتیشخص

 یکـارگران و عـوامل یعملکـرد شـناخت نیکار، تعادل بـ
از  کیـتراف يو سروصـدا یتیشخصـ يهـایژگـیمانند و

 نیـا جیا، نتـنیبرخـوردار اسـت. همچنـ ياژهیـو تیاهم
و اتخــاذ  یتوانــد در بهبــود عملکــرد شــناختیمطالعــه مــ
 یمهندسـ کـردیدر انتخاب افـراد و رو تیریمد يراهکارها

از قـرار گـرفتن در معـرض ســر و  يریجلـوگ يبـرا یفنـ
این مطالعـه  در محل کار موثر باشد. کیتراف يسروصدا

 مانند سایر مطالعات از نقاط قوت و ضعف برخوردار بـود.
لعه حاضر، در اتاق آکوستیک و بازآوا (جهت انجام مطا

 ي ترافیک بر عملکردهـايسروصدابررسی تاثیر اختصاصی 
ي ترافیـک سروصداپیوسته شناختی)، پخش کنترل شده 

هاي میدانی انجام شـده) بـا شـدت گیري(براساس اندازه

صوت و محدوده تغییرات مشخص و توزیـع یکنواخـت 
باشـد. طالعـه مـیدر محیط آزمایش از نقاط قـوت ایـن م

هـایی مواجهـه بـود بـه همچنین این مطالعه با محـدودیت
عنوان یک محدودیت در این مطالعـه، آگـاهی نسـبی از 

ي ترافیک بر عملکردهـاي شـناختی، در سروصدااثرات 
کننده در این پـژوهش (بواسـطه میان دانشجویان شرکت

 هـايتواند بر ارزیـابیتحصیل در دانشگاه علوم پزشکی) می
ــایج تاثیرگــذار باشــد، کــه توصــیه صــو ــه و نت رت گرفت

هاي دیگـر مـورد شود این دسته از مطالعات در گروهمی
بررسی قـرار گیـرد. همچنـین فاکتورهـاي مختلفـی بجـز 

هاي فیزیکی صوت، مانند و ویژگیهاي شخصیتی ویژگی
تواند بـر روي عملکردهـاي پارامترهاي شرایط جوي می

 ي ترافیک مواجهه دارنـد،سروصداشغلی کارکنانی که با 
تاثیربگذارد، بنابراین ترکیب عوامل مختلف جهت بهبود 

 شود.ها توصیه میمحدودیت
ي ترافیـک سروصـداداد در مواجهـه بـا  نشان نتایج

هـاي شـناختی مـورد مطالعـه در تسـت هايشهري، جنبه
 جـوابدانشجویان ماننـد تعـداد  داریو توجه پا يکارحافظه

 دقت، واکنش زمان، متوسط شتباها جواب، تعداد حیصح
 طـور بهپاسخ  زمانو متوسط  )حیصح يها(درصد پاسخ

شود و در نگاه کلی اختالف دچار تغییر می توجهی قابل
سـر و معناداري بین آزمون عملکرد شناختی و مواجهه با 

 تحقیق این هايي ترافیک برقرار شد. همچنین یافتهصدا
داري بـر معنـی طـور بـه شخصـیتی صفات که کرد تأیید

ــا  ــه ب ــراد در مواجه ــناختی اف ــرد ش ــداعملک ــر و ص ي س
ــک در ــرایط ترافی ــگاهی ش ــی آزمایش ــاثیر م ــذارد. ت گ

رنجوري (عصبی بودن) همبستگی طوري که بُعد روانهب
(درصـد  دقـت ار و معکوسـی بـا زمـان واکـنش ودیمعن

در عملکردهـاي شـناختی مربـوط بـه  )حیصح يهاپاسخ
 داشت. انیدانشجو داریو توجه پا يکارحافظه
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دانشگاه علـوم پزشـکی سـاري انجـام شـد؛ از ایـن رو از 
دانشـجویان و همچنـین معاونـت تحقیقـات و  همکـاري

فناوري دانشگاه علـوم پزشـکی مازنـدران جهـت تـأمین 
 شود.ابع مالی این تحقیق تشکر و قدردانی میمن
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