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  چكيده
اهميت ها ها در ارتباط است، رنگها تأثير زيادي بر حاالت خلقي و رواني انسان دارند و از آنجا كه انسان پيوسته با رنگرنگ

همچنين يكي . گيردهاي متفاوت انجام ميهاي مختلف در ارتباط است و در محيط با رنگورزش نيز با رنگ. كنندبسياري پيدا مي
رو با توجه به اهميت رنگ و زمان از اين. شده استاز عوامل اثرگذار و مهم در موفقيت ورزشكاران، زمان پاسخ به محرك ارائه

جامعة آماري . بررسي تأثير رنگ محيطي بر زمان واكنش ساده به صدا در بين ورزشكاران پرادخته است واكنش، پژوهش حاضر به
گيري تصادفي ساده صورت نمونهنفر به 50دهد كه از اين بين دانشگاه تهران تشكيل مي 2/22را دانشجويان پسر با ميانگين سني 

زمان واكنش ساده به محرك شنيداري دانشجويان با استفاده از  پس از مشخص شدن پژوهش و انتخاب نمونه،. انتخاب شدند
هاي تكراري و آزمون تعقيبي ها از آزمون آماري تحليل واريانس با اندازهوتحليل دادهبراي تجزيه. ثبت شد YB-1000دستگاه 

ن واكنش ساده به صدا مربوط به ترين انحراف معيار و ميانگين زماهاي پژوهش نشان داد كه كوچكيافته. بونفروني استفاده شد
ها به غير از محيط سفيد رنگ تفاوت معنادار است محيط آبي رنگ بوده و همچنين زمان واكنش بين محيط آبي، با تمام محيط

)05/0p< .(تواند موجب افزايش سرعت پردازش دهد كه، قرار گرفتن در محيط آبي رنگ مينتايج پژوهش حاضر نشان مي
  .ي در سيستم پردازش اطالعات انسان شوداطالعات شنيدار

  
  هاي كليديواژه

  .رنگ محيطي، زمان واكنش ساده، ورزشكار

                                                           
 : amir.abasqolipour@yahoo.com  Email                                                                09196639575 :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه

هايي را در انسان قرار هاي گوناگوني در تماس است، خداوند سيستمانسان در دنيايي قرار دارد كه با محرك
راي اينكه انسان به يك محرك پاسخ دهد، ب. ها پاسخ دهدها را دريافت كند و به محركداده تا بتواند محرك

هايي دريافت شود و از طريق دستگاه عصبي محيطي به دستگاه عصبي مركزي ابتدا بايد محرك از طريق گيرنده
بعد از اينكه پاسخ مورد نظر توليد شد، از طريق . ريزي شودمنتقل شود، تا در آنجا پاسخ مناسب انتخاب و برنامه

چشم انسان، ). 3،1(شود تا در آنجا پاسخ توليدشده اجرا شود ه اندام مجري منتقل ميدستگاه عصبي محيطي ب
بخشي مسئول حس بينايي در ساختار چشم يك سيستم سه. دستگاه پيچيدة مخصوص دريافت محرك نور است

 يك سيستم با درك شكل سروكار دارد، سيستم دوم مسئول درك رنگ است و سيستم سوم با درك: وجود دارد
 2و ريسبرگ 1بندي از اشميتبراساس يك دسته). 4، 5(بندي فضايي سروكار دارد حركت موقعيت و سازمان

مرحلة حركتي تحت تأثير . حركتي و مرحلة حركتيمرحلة پيش: ، زمان واكنش شامل دو مرحله است)2008(
: شامل سه قسمت است حركتيهمچنين زمان پيش. گيردسن، جنس و وزن عضوي كه بايد حركت كند، قرار مي

  . ريزي پاسخشناسايي محرك، گزينش پاسخ و برنامه

عوامل اثرگذار بر مرحلة شناسايي محرك، وضوح و روشني محرك، شدت محرك، تضاد بين زمينه و محرك، 
الگوهاي حركتي، بلندي صدا و احساس لمس است و عوامل اثرگذار بر مرحلة گزينش پاسخ عدم اطمينان و 

هاي پاسخ و سازگاري بين محرك و پاسخ است و پيچيدگي تكنيك و سطح قعيت بازي، تعداد شيوهبيني موپيش
  ).24(ريزي پاسخ تأثيرگذارند دقت در مرحلة برنامه

هاي مختلف ورزشي ارزيابي كرد و تشخيص رنگ را در ديد پيراموني ورزشكاران رشته) 1969( 3كوب
  رنگ قرمز و آبي بيشتر از سبز و سفيد تشخيص داده : فته استگزارش داد كه تفاوت مهمي در اين زمينه يا

وي اين نظر را مطرح كرد كه شايد پوشيدن لباس قرمز يا آبي براي اينكه افراد تيم هنگام مسابقه . شوندمي
هاي مختلف و دو رنگ با استفاده از سه توپ با رنگ) 1976( 4موريس). 2(همديگر را بيابند، عمل مفيدي باشد 

                                                           
1.Schmidt 
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هاي رنگي بر عملكرد آنها وي پي برد توپ. نه، تأثير رنگ را بر عملكرد توپ بازيكنان دبستاني ارزيابي كردزمي
هاي سفيد هاي آبي و زرد، به نحو چشمگيري نسبت به توپهاي افراد هنگام گرفتن توپنمره. گذاردتأثير مي

اي زرد با زمينة سياه، تأثير مثبتي بر گرفتن ههاي آبي با زمينة سفيد و توپبيشتر بود، اما در عين حال توپ
). 2(وي بيان داشت ممكن است دستكاري رنگ زمينه و توپ در گرفتن توپ تأثير داشته باشد . توپ داشت

ساله بيان داشت كه كودكان توپ با رنگ مورد عالقة  8و  7در تحقيق روي كودكان ) 1980( 1همچنين ايزاك
توانند موجب افزايش يا كند شرايط محيطي ميرية شناسايي سيگنال بيان مينظ). 2(گيرند خود را بهتر مي

تواند در كاهش خطا در كاهش در تشخيص يك عامل شوند و  با توجه به اين نظريه، رنگ محيط نيز مي
براساس پژوهش سادات موسوي، توجه به منابع شنيداري موجب ). 16(شناسايي سيگنال نقش داشته باشد 

شود، آنها علت اين پديده را احتمال تداخل در منابع توجه با استفاده از توجه به منابع ديداري مياختالل در 
اي تأثير رنگ زمينه"در پژوهشي با عنوان ) 2011( 2هال زازوتا). 7(نظرية منبع مركزي توجه بيان داشتند 

رايانه بر زمان واكنش به تأثير شش رنگ مختلف را از طريق صفحة نمايش  "صفحة نمايش بر زمان واكنش
هاي زمينه بر زمان واكنش بينايي پي برد و محرك ديداري در افراد مختلف بررسي كرد و به آثار ثابت رنگ

  ).12(شود ها ميترين زمان واكنش در آزمودنيزمينة مشكي سبب آهستهگزارش كرد كه پس

شده مشخص است و فرد نيازي ارائه صورت پاسخ مشخص با حداكثر سرعت به محركزمان واكنش ساده به
علت اهميت زياد زمان واكنش در ورزش و زندگي انسان، تحقيقات زيادي در به. به تشخيص محرك و پاسخ ندارد

توان به تأثير سن، جنس، تعداد از آن جمله مي(اين زمينه انجام گرفته و عوامل مختلف مؤثر بر زمان واكنش 
ك، نوع محرك، انگيختگي، هوش، آسيب مغزي، دست برتر، بينايي كانوني محرك، تمرينات ورزشي، شدت محر

هاي يادگيري، گرسنگي و گرما و رطوبت ، تيپ شخصيتي، داروهاي محرك، اختالل)رنگ محيطي(و محيطي 
تواند در شرايط همچنين مشخص شده كه زمان واكنش مي). 9، 12، 14، 17(اشاره كرد ) محيط را نام برد

  ).10(متفاوت افراد، متفاوت باشد روحي و خلقي 

                                                           
1.Izac 
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هاست و كاهش زمان واكنش موجب كسب موفقيت در اجرا زمان واكنش عمل مهمي در بسياري از ورزش
دنبال آن تر شدن زمان واكنش شود، بههر عاملي كه موجب كوتاه ،با توجه به اهميت زياد زمان واكنش. شودمي

با توجه به ). 9، 24(گيرد كننده است، صورت ميعامل تعيين هايي كه زمان واكنشاجراي بهتري در مهارت
هاي شنيداري و ديداري پاسخ دهند، براي هاي مختلف بايد به محركهايي با رنگاينكه ورزشكاران در محيط

اين پرسش . رنگ قرار گيرد و به محرك شنيداري واكنش نشان دهدمثال يك شناگر بايد در محيط استخر آبي
  تواند بر زمان واكنش شنيداري ورزشكاران تأثير بگذارد؟شود كه آيا رنگ محيط ميايجاد مي

هايي كه به تعديل در رنگ ابزارهاي مورد استفادة توان همانند نتايج پژوهشاز نتايج اين پژوهش مي
دن به زمان منظور رسيورزشكاران براي بهبود اجرايشان منجر شده، براي تعديل رنگ زمينة اجراي ورزشكاران به

تر ورزشكاران استفاده كرد كه به عملكرد بهتر ورزشكار در اجراي خود منتج تر و انتخاب پاسخ سريعواكنش كوتاه
رو هدف پژوهش حاضر  بررسي تأثير رنگ محيط بر زمان واكنش ساده به محرك شنيداري در ازاين. شودمي

  .ورزشكاران است

  

  روش تحقيق

  هاآزمودني

سال دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه  2/22انشجويان پسر با ميانگين سني جامعة آماري د
هاي انجام گرفته در زمينة زمان واكنش با توجه به تعداد نمونه در پژوهش. بودند 90- 91تهران در سال تحصيلي 

ارشد انتخاب شدند ناسيگيري تصادفي ساده از بين دانشجويان كارشناسي و كارشصورت نمونهنفر به 50، )7، 9(
خوابي، ابتدا افراد از نظر بينايي، شنوايي، تغذيه، خستگي، بي. و براي اجراي آزمون زمان واكنش همكاري كردند

. اي كنترل شدند، كه مشكل خاصي نداشته باشندصورت مصاحبهبيماري، مصرف داروهاي محرك و دست برتر به
  .ردندطور كامل شركت كسپس در مراحل آزمون به
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  گيريابزار اندازه

. گيري زمان واكنش استفاده شدهاي اوليه از دستگاه اندازهگيري دادهدر اين پژوهش براي سنجش و اندازه
اين . ژاپن است كه داراي روايي و پايايي معتبر است Yagamiساخت شركت  YB-1000اين دستگاه مدل 

اين دستگاه . دني و علوم ورزشي دانشگاه تهران وجود داشتدستگاه در آزمايشگاه رفتارحركتي دانشكدة تربيت ب
دهندة تحريك و واحد اعمال پاسخ واحد اصلي كنترل، واحد نمايش: واحد اصلي است كه عبارتند از 3شامل 

  ).صفحه كليد(

  روند اجراي تحقيق

هاي رنگ. بود 20/2×30/1×30/1ابعاد هر اتاقك. هاي رنگي ساخته شدابتدا شش اتاقك با استفاده از پارچه
عنوان اتاق عادي در يك اتاقك نيز به. ترتيب سبز، سفيد، آبي، قرمز، مشكي، سفيد بودشده بههاي ساختهاتاقك

سپس مراحل اجراي آزمون مشخص . ها وجود داشتنظر گرفته شده بود، كه در اين اتاقك تركيبي از تمام رنگ
در اين . ، ترتيب قرارگيري هر فرد در محيط از قبل مشخص شدترازسازي متقابلشده و با استفاده از طرح هم

اي كه همة گونهها، متفاوت بود، بههاي متفاوت براي آزمودنيها در محيط با رنگطرح، ترتيب قرارگيري آزمودني
محيط  ها بهها، ابتدا آزمودنيبعد از اخذ رضايت آگاهانه از آزمودني. افراد يك ترتيب مشابه را تجربه نكردند

شده در آزمايشگاه رفتار حركتي دانشگاه تهران انتقال داده شدند و در آنجا پس از مصاحبه در مورد آماده
خوابي و كنترل اينكه فرد مشكلي در اين موارد نداشته باشد، مراحل مشكالت بينايي و شنوايي، مصرف دارو و بي

  . شد آزمون كه از قبل براي هر فرد مشخص شده بود، توضيح داده

بعد از اعالم آمادگي فرد، فرد روي . كنندگان در پژوهش راست برتر بودنداست كه كلية شركت ذكرشايان 
دقيقه از حضور فرد و  2گرفت، بعد از گذشت شده در حالت نشسته و آرام قرار ميصندلي داخل اتاقك مشخص

دورة متغير گرفته شد و در مرتبه با پيش 10ايجاد حالت آرامش در فرد، آزمون زمان واكنش مورد نظر به تعداد 
بعد از اجراي آزمون زمان واكنش ساده به محرك . كوشش محاسبه و براي فرد ثبت شد 10نهايت ميانگين 

رفت و همان مراحل شده به اتاقك بعدي ميترتيب از قبل تعيينشنيداري فرد در اتاقك اول، آزمودني با توجه به
شايان ياد است آزمايش توسط يك نفر . يافتنتهاي آزمون در تمام شش اتاقك ادامه مياين روند تا ا. شدطي مي
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در آزمون . شدبراي همة افراد انجام گرفت و در حين اجراي آزمون هيچ بازخوردي از عملكرد به افراد داده نمي
تا عامل شدت در  ها انتخاب شدكيلوهرتز براي همة آزمودني 1000زمان واكنش ساده به صدا، صدا با شدت 

گيري استفاده شد و هاي مچدر اجراي آزمون زمان واكنش ساده از كوشش. اي ايجاد نكندآزمايش مداخله
ها شد تا قدرت حدس آزمودنيصورت تصادفي توسط آزمونگر ارائه ميثانيه به 5تا  1اي بين دورهمحرك با پيش
  .به حداقل برسد

 روش آماري

هايي كرد كه از قبل محقق اقدام به كشف و توصيف وضعيت. تجربي استنيمهروش تحقيق حاضر از نوع 
منظور بررسي ميانگين و انحراف معيار از آمار توصيفي و براي به. اند و به همان صورت موجودنداتفاق افتاده

ساده به  براي مقايسة زمان واكنش. هاي رنگي متفاوت، از آمار استنباطي استفاده شدبررسي تفاوت در محيط
ابتدا با . هاي تكراري استفاده شدهاي مختلف از تحليل واريانس با اندازهمحرك شنيداري ورزشكاران در محيط

ها بررسي و در صورت نبودن كرويت از آمارة گرينهوس گيسر استفاده از آزمون كرويت موخلي، كرويت داده
تكراري، استفاده شد تا مشخص شود كه در زمان هاي از آزمون تحليل واريانس با اندازه سپس. استفاده شد

  . هاي مختلف، تفاوت وجود داردواكنش به محرك شنيداري در محيط

سطح  .هاي متفاوت، از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شدبعد از مشخص شدن تفاوت، براي تعيين محيط
  .در نظر گرفته شد >p 05/0بي بونفروني هاي تكراري و آزمون تعقيداري آزمون تحليل واريانس با اندازهمعني

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  ).1جدول (هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد بررسي شد ها، ابتدا آمارهآوري دادهپس از جمع
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  هاي متفاوتمحيطزمان واكنش ساده به صدا در  ميانگين و انحراف استاندارد آزمون - 1جدول 
  

  

  

  

  

  

ابتدا كرويت . اده شدهاي توصيفي، براي بررسي بيشتر از آمار استنباطي استفهاي آمارهپس از بررسي آماره
  ). 2جدول (ها بررسي شد كه پس از مشخص شدن نبودن كرويت، از آمارة گرينهوس گيسر استفاده شد داده

  
  نتايج آزمون موخلي براي بررسي مفروضة كرويت در آزمون زمان واكنش ساده به محرك شنيداري -  2جدول 

Sig. df موخلي  خي دو W 

001/0 27 319/64 250/0 

  

نتايج آزمون . هاي پژوهش بررسي شدهاي تكراري دادهسپس با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه
 .نشان داده شده است 3تحليل واريانس با اندازة تكراري در جدول 

  نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازة تكراري -  3جدول 

 رنگ محيط ميانگين ف استانداردانحرا تعداد
 قرمز 692/213 549/26 50
 سياه 900/215 540/33 50
 سبز 270/213 494/26 50
 سفيد 348/209 360/26 50
 آبي 558/199 350/20 50

 عادي 668/220 032/32 50

 .F Sig هامجذور ميانگين  df مجموع مجذورات  

 001/0  839/4  546/3226  985/4  798/16083  عامل

  -  -  834/666  257/244  918/162878  خطا



  1392، پاييز 13ورزشي، شمارة  _نشرية رشد و يادگيري حركتي                                                        

 

34

نتايج آزمون تعقيبي . هاي متفاوت از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شدبراي مشخص شدن محيط
نتايج آزمون تعقيبي . ارائه شده است 3بونفروني و آزمون زمان واكنش ساده به محرك شنيداري در جدول 

هاي مختلف نشان داد كه بين محيط آبي با محيط قرمز، سياه، سبز و عادي تفاوت معناداري نفروني بين محيطبو
وجود دارد كه اين تفاوت حاكي از برتري زمان واكنش ساده به محرك ديداري در محيط آبي نسبت به محيط 

  ).3جدول (سبز و عادي است 
  محرك شنيداري ساده بهي آزمون زمان واكنش نتايج آزمون تعقيبي بونفروني برا -  4جدول 

  05/0دهندة معناداري در سطح نشان*  

  قرمز سياه سبز سفيد آبي

    
Sig (I-J) 

ياه
س

 000/1 208/2- 

   

Sig (I-J) 

  630/2 000/1 سبز  422/0 000/1

  
Sig (I-J) 

يد  344/4 000/1 552/6 000/1
سف

 000/1 922/3 

 
Sig (I-J) 

007/0  712/
13* 

022/0 
342/
16* 

بي *134/14  009/0
آ

 183/0  790/9 

Sig (I-J) 
643/0 320/11  000/1 

398/

7- 
000/1 

768/4

- 
دي -976/6 000/1

عا
 001/0 110/21-* 
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  بحث و نتيجه گيري

ان داد زمان واكنش ساده به نتايج نش. اين پژوهش تأثيرات رنگ محيط بر زمان واكنش را بررسي كرد
. ها به غير از محيط سفيد رنگ بهتر بودرنگ نسبت به ديگر محيطمحرك شنيداري ورزشكاران در محيط آبي

رنگ موجب كاهش زمان دست آمده در اين پژوهش به اين نكته اشاره دارد كه قرار گرفتن در محيط آبينتايج به
اول اينكه اين بهبود در . توان به علل ذكرشده در ادامه نسبت دادمي كوتاه شدن زمان واكنش را. شودواكنش مي

زمان واكنش ممكن است ناشي از بهبود سرعت پردازش اطالعات باشد؛ دوم اينكه اين كاهش در زمان واكنش 
هاي عصبي در بدن باشد يا اينكه تركيبي از عواملي كه موجب تواند ناشي از بهبود سرعت انتقال پياممي
نتايج اين پژوهش با توجه به ). 13، 22، 24(شوند، موجب بهبود زمان واكنش شده باشد ياري در انسان ميهوش

  ). 6، 8(هاي انجام گرفته همسوست هاي رنگ آبي با پژوهشويژگي

تحقيقات بسياري در زمينة پردازش اطالعات با استفاده از سنجش زمان واكنش افراد صورت گرفته است كه 
همچنين . اند كه اين هم ناشي از فراواني عوامل اثرگذار بر زمان واكنش استو نقيضي را گزارش دادهنتايج ضد 

براي . تحقيقات متعددي در مورد تأثير عوامل محيطي بر زمان واكنش گرفته و آثار متناقضي گزارش شده است
طوبت نسبي هوا را بر زمان واكنش ثير دماي محيطي و رأت تحقيقي دليگنيرز و بريزوالتر در 1995در سال مثال 
هايي در پژوهش .)9(گيرد و گزارش كردند كه زمان واكنش تحت تأثير دما و رطوبت محيط قرار نمي گيرياندازه

تا قبل از انجام ).14، 17، 19، 21(نيز تأثير تضاد رنگي بين محرك بر زمان واكنش ديداري بررسي شده است 
زمينه بر زمان واكنش ساده به محرك شنيداري بررسي نشده بود رنگ در پساين پژوهش در هيچ تحقيقي اثر 

  .همتاستكه پژوهش حاضر از اين نظر بديع و بي

درماني انجام داد و گزارش در كلينيكي در سوئيس تحقيقاتي را در زمينة رنگ 1يوگن شورل 1971در سال 
هاي رواني مواردي جسماني، آثار درد و واكنشفشار خون، ضربان قلب، سرعت تنفس، حواس . آن را منتشر كرد

بر روي دانشجويان  2نيز تحقيقاتي كه فرانك گبرت 1977در سال ). 6(بودند كه در اين آزمايش بررسي شدند 
طور تقريبي مشخص شد، رنگ قرمز و زرد محرك هستند و ها بهدر تمام اين آزمايش. ساله انجام دادند 40تا  20

                                                           
1. Jurgen Scheurle 
2. Frank Gebert 
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توان نتيجه آمده از اين گونه تحقيقات ميدستبا بررسي تمام نتايج به .باشند مي كنندهرنگ آبي و سبز آرام
  ).6(هاي داراي طول موج كوتاه، محركند هاي داراي طول موج بلند، بيشتر از رنگگرفت كه رنگ

دقيقه نور با طول  30كوشش كه در معرض  215داوطلب در  22در پژوهش روي  2001در سال  1تاپان
نانومتر موجب تغيير سطح ترشح مالتونين  460هاي مختلف قرار گرفتند، بيان داشت كه طول موج حدود جمو
هاي هاي داخل چشم كه از سلولوي بيان كرد كه علت تغيير ترشح مالتونين، به نوعي از سلول. شود مي

  هايي غير از را از سلولاو تغيير سريع در سطح مالتونين . شوداي نيستند، مربوط ميمخروطي و استوانه
  ).23(داند اي ميهاي مخروطي و استوانهسلول

روزي از طريق نشان دادند كه نور آبي بيشترين تأثير را بر ريتم شبانه 2003در سال  2لوچلي و همكاران
به نور هاي مخروطي حساس علت تحريك گيرندهآنها گزارش كردند كه اين تأثير به. مالتونين داردبر روي تأثير 

آنها در پژوهش خود عنوان . نانومتر حساسند 460هاي مخروطي به طول موجي حدود اين سلول. آبي است
نانومتر تأثيري دو برابر در مقابل  460ساعت در معرض نور آبي با طول موج  5/6كردند كه قرارگرفتن روزانه 

روزي و ترشح مالتونين متر بر ريتم شبانهنانو 555همين مقدار ساعت قرارگيري در معرض نور زرد با طول موج 
به شدت، مدت و طول موج نور  ،روزي و هوشياريآنها همچنين بيان داشتند كه اين تأثير بر ريتم شبانه. دارد
آنها اين تأثير را حتي بر افراد نابينا . تواند يكي از عوامل مؤثر بر زمان واكنش باشددارد، همچنين ميبستگي آبي 

تأثيري كه از نور . علت احتمالي اين اثر را پردازش اين نور در منطقة فوقاني بينايي اعالم كردند. ندمشاهده كرد
تواند توضيحي براي هوشياري ايجادشده در حين اجراي آزمون زمان خوابي و هوشياري بيان شده، ميآبي بر بي

  جب كاهش زمان واكنش در اين محيط واكنش باشد، در نتيجه احتماالً بر زمان واكنش افراد اثر دارد و مو
  ).15(شود مي

وي . شودبيان داشت كه رنگ آبي در محيط آموزش و كار موجب بهبود كارايي مي 2005در سال  3كاجوچن
و همكاران  4گردجين). 8(شود در پژوهش خود عنوان كرد كه رنگ آبي باعث افزايش يادگيري و سالمتي مي

                                                           
1. Thapan 
2. Lockley & et al 
3.Cajochen 
4. Gordijn 
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. آموزان را در اتاق خواب با نور آبي رنگ و قرمز رنگ قرار دادندنفره از دانش 40در تحقيقي، دو گروه ) 2005(
. شودهاي رتينال ميهاي گانگليونآنها بيان داشتند كه نور آبي هم در انسان و هم حيوان باعث حساسيت سلول

. علت اين نور استبههاي گانگليون رتينال به طول موج كوتاه يعني آبي حساسند و اين تغييرات ايجادشده سلول
درصد بيشتر در محيط آبي را پردازش غيرمستقيم نور آبي در اين مناطق  30آنها علت احتمالي ايجاد هوشياري 

چرا كه ورزشكاران نيز با . در اين راستا پژوهش حاضر نيز با نتيجة مذكور كامالً همسوست. عنوان كردند
توان چنين اند كه ميها از خود نشان دادهسبت به ديگر محيطتري نقرارگيري در محيط آبي زمان واكنش كوتاه

  ).11(علت افزايش هوشياري عملكرد بهتري از خود به جاي گذاشتند استنباط كرد كه در محيط آبي رنگ به

در پژوهش خود بيان كردند كه رنگ آبي بهترين و پرطرفدارترين رنگ  1389مظفر و همكاران در سال  
تواند موجب بخش اين رنگ اشاره و عنوان كردند كه اين رنگ ميآنها به آثار آرامش. ات استبراي سالن امتحان

  ).6(كاهش سطح انگيختگي و استرس در انسان شود 

شده از اين رنگ و همچنين با توجه به با توجه به تحقيقات انجام گرفته در زمينة رنگ آبي و تأثيرات بيان
ات متفاوت در نظرية منبع مركزي توجه، ايجاد زمان واكنش بهتر در اين تداخل ايجادشده از پردازش اطالع

قابل توجيه است كه تحقيق حاضر هم سندي مضاف بر اين  ،محيط از طريق افزايش هوشياري در انسان
 تواند در مورد زمان واكنش در خوابي، هوشياري و انگيختگي ميمطالب بيان شده در مورد بي. ادعاست

  .ويژه رنگ آبي نيز صادق باشدي بههاي رنگمحيط

با توجه به اينكه اين پژوهش احتماالً اولين پژوهشي است كه به طور مستقيم تأثير رنگ آبي بر زمان واكنش 
را بررسي كرده است، براي اينكه بتوان به دليل اين موضوع پي برد كه چرا زمان واكنش در محيط آبي بهتر از 

در حال حاضر محقق علت احتمالي اين موضوع را پردازش . يشتري نياز استهاست، به پژوهش بديگر محيط
  .داندشود، ميرنگ آبي در قسمتي از مغز كه موجب ايجاد هوشياري مي
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