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  )انجمن جغرافياي ايران علمي ـ پژوهشي و بين المللي فصلنامه(غرافيا ج

  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

    

  تحليل اثرات تنش گرمايي بر شهروندان تهرانيتحليل اثرات تنش گرمايي بر شهروندان تهراني

  

   3زادهمنوچهر فرجو *2حسين محمدي ،1نيافرزانه افضلي

  4/4/1396 :تاريخ تاييد ،15/1/1396 :تاريخ وصول

  

  چكيده

 روي بر شوند،مي مواجه آن با كار محيط در فعاليت يا روزانه هايفعاليت طي افراد اغلب كه گرمايي تنش و گرما با مواجهه

گانه 22بحث و بررسي اثرات تنش گرمايي در مناطق  ،ز اين مطالعههدف ا .داشت خواهد سزاييهب تاثير انسان فيزيكي هايفعاليت

از نوع توصيفي بوده و  ،اين پژوهش. اي بهره گرفته شده استهاي پرسشنامهبراي اين منظور از داده. باشدبر شهروندان تهراني مي

اين پرسشنامه با توجه به حجم . شده استآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده  براي جمع همچنين. گيردميشكل ميداني انجام به

 SPSSافزار اي از نرمهاي پرسشنامهبراي تجزيه و تحليل داده. نمونه انجام شده است 385نمونه و با كمك فرمول كوكران بر روي 

درصد آنها  40درصد از پاسخگويان را زن و  60 هاي توصيفي نشان داد كهبررسي يافته. شده است استفاده MATLABافزار و نرم

تحليل توان تنوع طبقاتي وزن را جهت با تنش گرمايي ارتباط مستقيم دارد، مي تقريباً ،از آنجايي كه وزن. دهندرا مرد تشكيل مي

درصد آنها داراي وزني  7/32براين اساس . مناسب ارزيابي كرد تقريباً يهاي ذهني تنش گرمايي شهروندان تهرانعوامل و واكنش

منظور بررسي و تحليل نقش تنش گرمايي بر شهروندان به. دارند گرمكيلو 75ها وزني باالتراز نآدرصد  09/29و  65تا  55بين 

تنش گرمايي برآرامش  ،نتايج نشان داد كه براساس تحليل عاملي. اي استفاده شده استتهراني از تحليل عاملي و تحليل خوشه

هاي ريوي و قلبي گرفتگي عضالت، بيماري ،فعاليت و افزايش تعرق بدنروح و روان، عامل خستگي و گرمازدگي و كاهش 

هاي قلبي ريوي و گرفتگي بيشتر بر بيماري ،اي به ترتيباين در حالي است  كه براساس تحليل خوشه. بيشترين تاثير را دارد

. تعرق بدن تاثير گذاشته استعضالني، آرامش روح  و روان و عامل خستگي، سرگيجه، گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش 

بررسي حاكي از اثرات تنش گرمايي بر جنسيت، نوع شغل، تاهل، تجرد، مرد و زن بيانگر اين است كه تنش گرمايي با جنسيت، 

  .تاثيري بر تنش گرمايي ندارد ،تجرد و وزن داري داشته است در حالي كه تاهل،شغل و سن ارتباط معني

  

  .اي، تحليل عاملي، شهروندان تهرانتحليل خوشه هاي ذهني،اكنشتنش گرمايي، و: كليدواژگان
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  مقدمه 

هـاي باسـتاني و تـا    از دوران غارنشيني، تمدن .نمايدهاي حرارتي نقش مهمي در زندگي انسان ايفا ميواكنش به محيط
 طـول  در. انـد نشـان داده هاي فيزيولوژيكي و رفتاري نسبت  به گرما و سرما از خود ها واكنشانسان زمان حاضر، همه

از ديدگاه علمـي، درك   .بوده است طور سيستماتيكبه علمي تحقيقات دستخوش هايي چنين واكنش گذشته، قرن چند
ويژه در طي گرماي شديد ارتباط قابل تـوجهي  پديده گرمايش شهري و نقش افزايش تنش گرمايي بر ساكنان شهرها به

هـا  تنش گرمايي در جوامع شهري يكـي از نگرانـي  . (Mayer,2006Allen 2012; Gill et al. 2007)ريزي شهري دارد با برنامه
 زمين گرمايش اثرات از يكياز اين منظر، . (WHO and WMO, 2012)در مديريت مخاطرات طبيعي جوامع تبديل شده است 

ـ دلهب يشهر اطقدر منيش افزان اي .داشت سازگاري و يا مقابله آن با بايد كه باشدمي گرمايي تنش افزايش شهرها در  لي
طـور پيوسـته   جهـت، ايـن منـاطق بـه    بدين ).(Habeeb et al ,2015 شوديم شمرده ديتهد كيعنوان هها بآن يريپذبيآس

تاثير تنش گرمايي از ميزان كـم تـا   شوند، همچنين توسعه و پيشرفت اين مناطق تحتتاثير تنش گرمايي مطرح ميتحت
از سـوي  . (Kuttler et al. 2012a, Kuttler et al, 2013)است كه امكان دارد در آينده اين شـرايط شـديدتر شـود    متوسط ارزيابي شده 

باشـد  مقدار زياد تابع عوامل محيطي محل زندگي است، كه تنش گرمايي يكي از  اين عوامل ميديگر، عملكرد انسان به
. (Kahaya,2007 & Hancock et al,2007) ها شودب كاهش عملكرد آنكارائي افراد آسيب وارد نمايد و موج تواند بهكه مي

. تواند يكي از مشكالت در زندگي روزمره افراد در محل سكونت، محل كار و اماكن عمـومي باشـد  رو، گرما مياز اين

ار ضروري هاي تاثيرگذار كه موجب كاهش اثرات گرما در زندگي افراد جامعه شود بسيمنظور، گسترش استراتژيبدين
عنوان يـك تـنش و تعيـين آن، اهميـت زيـادي در      باشد، بنابراين، نياز به درك تجارب ذهني افراد نسبت به گرما بهمي

تـوان  هاي ذهني نسبت به تنش گرمايي در افراد را ميواكنش. (Großmann et al., 2012; Pfaffenbach and Siuda, 2010)جامعه دارد 
اختالالت در سالمت و نوع رفتار در طي گرما كه همراه با تنش گرمايي ذهني بيشـتر يـا    هاي جمعيتي،براساس ويژگي

- ياست كه باعث م يو خارج يداخل يياز تمام عوامل گرما يامجموعه ييگرما تنشدر واقع  .كمتر است، را نشان داد
داخـل بـدن،    يدما :ن شاملدر بد ييسطح تنش گرما نييتع يعوامل داخل .كند يشانيو پر يشوند بدن احساس آزردگ

. شـود يمشـخص مـ   حجم كار لهيوساز بدن بوسشده  با سوختديتول يو گرما يعيطب ي، تحمل گرماطيسازش با مح

ـ  هـوا و رطوبـت   انيـ سرعت جر ،يتابش يگرما ط،يمح يهوا يدما :شامل يعوامل خارج در  ).Lahey, 1984,60(باشـد يم
هوا كه  انيو سرعت جر يتابش يگرما رطوبت، ،)مرطوب ايخشك (ي هوا يدما بيترك ييتنش گرما ،يگريد فيتعر

 يانسان در سازگار ييتوانا يطوركلشود و بهيم ييباشد كه موجب تنش گرمايبدن م يگرمابالقوه در ارتباط متقابل با 
ـ د ،راًياخ .)Alam et al ,2014( شوديبدن مشاهده م يدر دما راتيياز تغ طيمح يبا دما ي بـر  جتمـاع علـوم ا  هايدگاهي

پذيري در گرما متمركز شده است كه ار تباط بين دما با تلفـات  رفتار در طي امواج گرمايي و آسيب تنش گرمايي ذهني،
اجتمـاعي و  ــ   اقتصادي بيروني، فردي، جانبه از عوامل طبيعي،نمايد  كه در آن يك الگوي همهو امراض را بررسي مي

ومير و امراض ناشي از گرما در طي رخدادهاي گرمايي همراه  فزايش مرگشود كه نشانگر رابطه امحيطي مشخص مي
گرما يكي از مشكالت در زنـدگي روزمـره افـراد، در منـاطق      ).Creutzing,2015) ernandez Milan باشدبا دماهاي باال مي

گرمـايي از جملـه   باشد و با توجه به اينكه روزهاي گرم و تنش گرمـايي ناشـي از شـرايط    مختلف از جمله شهرها مي
سازد، به همين دليـل مطالعـات گسـترده و    هاي گوناگون متاثر ميهاي او را در مكانمسائلي هست كه انسان و فعاليت
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شناسي و هواشناسي در اين زمينه صورت گرفته است و با توجه به اهميت گوناگوني توسط كارشناسان و محققان اقليم
1رامسـي . هاي گرمايي بر افراد جامعـه انجـام گرفتـه اسـت    گرما و اثرات تنش موضوع، تحقيقاتي در ارتباط با موضوع

 

در تحقيقي ميزان عملكرد افراد در گرما را بررسي نموده و اثرات تنش گرمايي بـر ميـزان بـازدهي كـارگران را     ) 1995(
2پارسونس. شودنشان داده كه اين مسأله باعث كاهش عملكرد شناختي و فيزيكي در محل كار مي

در پژوهشـي   (2003)
3ماراس و همكـاران . شوديم وميرمرگكه موجب تلفات و  داندمي يعيطب يهادهيجزء پد را ييتنش گرما

هـم   (2014)
هـاي عمـومي بررسـي كردنـد و بـا اسـتفاده از       هاي تنش گرمايي را در شهر آخه آلمـان در مكـان  شاخص ايدر مقاله
هـاي  كه پوشش گيـاهي باعـث افـزايش آسـايش گرمـايي در مكـان      به اين نتيجه رسيدند   PMVو ENVI هايشاخص

درباره نقش توسعه شهري و تغيير اقليم روي تـنش گرمـايي در منطقـه    ) 2015(  4آرگوسو و همكاران. شودعمومي مي
طـور  شوند كـه بـه  سيدني تحقيق كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اينها موجب افزايش ريسك شرايط تنش گرمايي مي

تنش گرمـايي  ) 2015( 5ونوگوپال و همكاران. گرددي به فراواني بيشتر شرايط ناسازگار در مناطق شهري منجر مياساس
هاي كار منتخب در هندوستان را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه كـاهش تـنش گرمـايي در    در محل

  صــــــنايع وري در محــــــل كــــــار، موجــــــب افــــــزايش ســــــالمت كــــــارگر و ميــــــزان بهــــــره 

هاي مختلف زنـدگي شـهروندان را مطالعـه    عوامل ذهني تنش گرمايي بر زمينه (2016) 6كانزپالپ و همكاران. شودمي
گـذارد، و بـه ايـن نتيجـه     كردند و نشان دادند تنش گرمايي ذهني چگونه بر فرايندهاي مختلف زندگي روزمره اثر مـي 

رضـازاده  در ايـران نيـز   . هاي گرمايي آينده بهتر مقابلـه نمـود  موج توان در برابرها ميمشيسري خطرسيدند كه با يك
 پـايش  روش دو را بـه  خمينيامام بندر در بين كاركنان گرمايي تنش ايمقايسه يك ارزيابي) 1381(آذري و معتمدزاده 

ش گرمايي يك از كاركنان تحت تندر روش پايش محيطي و در فصل زمستان هيچزيستي انجام دادند،  پايش و محيطي
 از حاصـل  همچنـين نتـايج  . نبودند ولي در تابستان تمام كاركنان غير از بخش اداري تحت تنش گرمـايي قـرار داشـتند   

 در تحقيقـي بـه ارزيـابي   ) 1394(دهقـان و همكـاران  . گرديد تلقي حرارتي تنش وقوع واقعي دهندهنشان زيستي پايش

 روش كـه  كـه  داد نشـان  اين تحقيق  تنش گرمايي در محيط كار پرداختند و نتايج مقدماتي
7

HSSI   و غربـالگري  بـراي 
 توجـه  استرس گرمـايي بـر   اثر اي،در مقاله) 1394(گلبابايي و همكاران  .است مناسب گرمايي تنش ريسك سطح تعيين

 مـايى استرس گر كه داد نشان نتيجه اين مطالعه . يك صنعت گرم را ارزيابي نمودند كارگران واكنش در زمان و انتخابى

گرم  و يكي از كالنشهرهاي  نسبتاًتهران يك شهر . شودمى افراد در كاهش توجه انتخابى واكنش و افزايش زمان موجب
باشد كه اين مسأله بـر سـالمت   بزرگ و پرجمعيت، با گرما و تنش گرمايي بر روي افراد ساكن در اين  شهر مواجه مي

ها و شرايط مختلف نسبت به مشـكالت ناشـي از تـنش    راد در موقعيتجسمي و رواني افراد تأثيرگذار خواهد بود و اف
در اين پژوهش، تنش گرمـايي  . دهند كه نياز به بررسي و مطالعه دقيق داردهاي ذهني از خود نشان ميگرمايي، واكنش

                                                 
1. Ramsey 
2. Parsons 
3 . Maras et al 
4. Argueso et al 
5 .Venugopal et al 
6. Kunz Plapp et al 
7. Heat Strain Score Index 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   94

 

 بـر روي  هاي گوناگون فردي، اجتماعي، اختالالت در سالمت و نوع رفتار در طي گرمـا و دماهـاي بـاال   ذهني از جنبه
  .شودشهروندان تهران در فصول گرم بررسي مي

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه 

 درجه و 51 تا دقيقه 15 و درجه 51 جغرافيايي طول در تهران استان مركز و كشور اداري و سياسي مركز تهران شهر

 در اياقليم مديترانه در شهر اين. دارد قرار دقيقه 50 و درجه 35 تا دقيقه 35 و درجه 35 جغرافيايي عرض و دقيقه 35

 1040چهارم از ارتفاع  دوران آبرفتي رسوبات روي بر شيبكم هايدشت تا هاكوهپايه در البرز ارتفاعات جنوبي دامنه
   .)1385طرح جامع توسعه گردشگري تهران،(متر از سطح دريا قرار دارد  1480تا 

  
  منطقه مورد مطالعه: 1شكل

  داده و روشناسي

در ابتدا براي . باشدگانه بر شهروندان تهراني مي 22از اين مطالعه، بحث و بررسي اثرات تنش گرمايي در مناطق هدف 
پس . اي و گرداوري اطالعات در اين زمينه پرداخته شددست آيد به مطالعه كتابخانهاينكه يك نمايي كلي از موضوع به

اين . طور دقيق ارزيابي و بررسي گرديدها به اي علمي تحقيق، يافتههاز گرداوري اطالعات، با استفاده از اصول و روش
آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده  شكل ميداني انجام شده؛ و همچنين براي جمعپژوهش، از نوع توصيفي بوده و به

 و ايتابخانهروش ك از اطالعات گردآوري براي و تحليلي توصيفي ـ آن روش كابردي، تحقيق نوع بنابرين. شده است
 و توصيفي آمارهاي از هاداده تحليل و تجزيه براي و است شده استفاده) مصاحبه و مشاهده پرسشنامه،(ميداني 

ها و تاييد نتايج بندي گويهمنظور خوشهاست و به شده گرفته  بهرهMATLAB  افزار نرم در) تحليل عاملي(استناطي 
دست آوردن همچنين در اين مطالعه براي به. استفاده شده است SPSSزار افاي در نرمتحليل عاملي از تحليل خوشه

اين . حاصل شده است 385نامه در مجموع كه حجم نمونه براي اين پرسشحجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده 
  ):28- 6: 1388آبكار (شود فرمول از طريق را بطه زير محاسبه مي
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• GJ :ها در ستون فقيتهاي مثبت يا مومجموع پاسخj ها در هر ستونام يعني تعداد يك  

• LI :ها در ستون هاي مثبت يا موفقيتمجموع پاسخi ها در هرسطرام يعني تعداد يك  

• K :هاتعداد ستون  

• Q : كاي اسكوئر (داراي توزيعي تقريبا معادل با توزيع)X2  ( و با درجه آزاديK-1 باشدمي  

منظور بررسي اثرات تنش گرمايي بر شهروندان تهراني از تحليل عاملي و ره شده، بهطوري كه اشادر اين مطالعه همان
منظور بررسي رابطه جنسيت با تنش گرمايي از ضريب همبستگي، همچنين، به. اي بهره گرفته شده استتحليل خوشه

را بررسي ) كيفي(ير اسمي ي دو متغوقتي بخواهيم رابطه .تحليل رگرسيون و آزمون كاي اسكوئر بهره گرفته شده است
ي كاي دو براي كشف استقالل و همبستگي بين طبقات كنيم و از آمارهكنيم از جدول فراواني دوطرفه استفاده مي

  :اين آماره به صورت زير قابل محاسبه است. نماييماستفاده مي

 

فراواني موردانتظار براي آن سلول است كه از  Eijنيز باشد و مي Jو  iفراواني مشاهده شده براي سلول Oij درآن فرمول 
  :گردداز طريق فرمول زيرمحاسبه مي (n)ها و مجموع تمامي داده (Cj)هاو مجموع ستون(Ri)ها طريق مجموع رديف

 

 هاي پژوهش يافته

  مشخصات توصيفي پاسخگويان

درصد از پاسخگويان   5/60اس اين جدول براس. فراواني و درصد جنسيت پاسخگويان آورده شده است 1در جدول 
هاي ذهني تحليل عوامل و واكنشبنابراين، در اين مطالعه جهت . دهندرا مرد تشكيل مي هاآندرصد  5/39را زن و 

فراواني و درصد سن و وزن  2جدول . دهندتنش گرمايي شهروندان تهران بيشتر پاسخگويان را زن تشكيل مي
تحليل شود، بيشتر پاسخگويان در اين مطالعه جهت بررسي طوري كه مشاهده ميهمان. ددهپاسخگويان را نشان مي

بنابراين با . دهدسال تشكيل مي 30هاي ذهني تنش گرمايي شهروندان تهران را طبقه سني كمتر از عوامل و واكنش
با توجه به محدوده سني كمتر  توان گفت كه بيشتر پاسخگويانتوجه به نقش تنش گرمايي و ارتباط آن با سن افراد مي

 45تا  31درصد از پاسخگويان، سني بين  7/27از طرفي ديگر، . كنندسال تنش گرمايي بيشتري را تحمل مي 30از 
  سال و باالتر از آن  60درصد از پاسخگويان در اين مطالعه داراي محدوده سني باالي  55/1باشد و تنها سال مي

داري محدوده ) درصد آنها 93نزديك (توان گفت كه در مجموع بيشتر پاسخگويان مي بنابراين در مجموع. باشدمي
 .باشدسال مي 46سني كمتر از 

 فراواني و درصد جنسيت پاسخگويان: 1جدول

  درصد  فراواني  جنس

 5/60 233  زن

 5/39 152  مرد
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  فراواني و درصد سن و وزن پاسخگويان: 2جدول

  صددر  فراواني  وزن  درصد  فراواني  سن

  4/18  71  55كمتر از   2/64  247  سال  30كمتر از 

  7/32  126  65تا  55  7/27  107  سال 31- 45

  7/19  76  75تا  65  49/6  25  سال 46 - 60

  09/29  112  به باال 75  55/1  6  سال به باال 60

  

كيلوگرم  75االتر از درصد آنها وزني ب 09/29كيلوگرم و  65تا  55درصد آنها وزني بين  7/32، تقريباً 2براساس جدول
تحليل عوامل و توان تنوع طبقاتي وزن را جهت از آنجايي كه وزن با تنش گرمايي ارتباط مستقيم دارد، مي. دارند

  با توجه به اينكه شغل افراد نقش . هاي ذهني، تنش گرمايي شهروندان تهراني را تقريباً مناسب ارزيابي كردواكنش

بيشتر افراد دهنده ارتباط مستقيم فراواني و درصد شغل است، نشان 3هاي جدول داده سزايي در تنش گرمايي دارد،به
 2/26بعد از آن . دهنددرصد از افراد پاسخگو را تشكيل مي 2/39كه طوريآموز و يا دانشجو بودند، بهپاسخگو دانش

درصد پاسخگويان در  2/19اين در حالي است كه . كار هستندهاي خصوصي مشغول بهدرصد از افراد در بخش
  ). 3جدول ( كار هستندهاي دولتي مشغول بهبخش

  

  پاسخگويان شغل فراواني و درصد : 3جدول

 درصد  فراواني   شغل 

 2/19 74  شاغل بخش دولتي

 2/26 101  شاغل بخش خصوصي

 9/2 11  بازنشسته

 9/2 11  بيكار

 6/3 14  دارخانه

 2/39 151  آموز يا دانشجودانش

 6 23  ساير

  

بيشترين  4براساس جدول . دهدگانه تهران نشان مي22فراواني و درصد سكونت پاسخگويان را براي مناطق  4جدول
داراي  4بعد از منطقه  5از طرفي ديگر، منطقه . تهران است 4درصد مربوط به منطقه  6/10فراواني پاسخگويان با 

  .باشدبيشترين فراواني مي
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  كونت پاسخگويانفراواني و درصد س: 4جدول

 درصد فراواني  منطقه درصد فراواني  منطقه

 1/3  12 12منطقه  7/5  22 1منطقه 

 4/3  13 13منطقه  5/8  31 2منطقه 

 7/5  22 14منطقه  4/3  13 3منطقه 

 1/8  31 15منطقه  6/10  41 4منطقه 

 4/3  13 16منطقه  9/9  38 5منطقه 

 4/3  13 17منطقه  6/2  10 6منطقه 

 7/4  18 18منطقه  4/3  13 7منطقه 

 9/2  11 19منطقه  4.4  17 8منطقه 

 7/4  18 20منطقه  1/2  8 9منطقه 

 5/1  6 21منطقه  4/3  13 10منطقه 

 6/2  10 22منطقه  1/3  12 11منطقه 

  

  تأثير تنش گرمايي بر فعاليت شهروندان تهراني به كمك تحليل عاملي

  عبارتي ديگر آيا هاي موردنظر را به چندين عامل تقليل داد، يا بهدادهتوان در ابتدا، براي اينكه پي ببريم آيا مي

و بارتلت   KMOهاي ما مناسب است، جهت بررسي و تحليل تنش گرمايي به كمك تحليل عاملي از دو آمارهگويه
ر صورتي د ،در نوسان است 1و  0 مقدار آن همواره بين. آورده شده است 5استفاده كرديم كه نتايج آن در جدول 

باشد  0 /69 		تا 5/0	ها براي تحليل عاملي مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بينباشد داده 5/0	كمتر از  KMOكه
ها براي تحليل هاي موجود در بين دادهباشد همبستگي 7/0		بزرگتر از ها متوسط بوده و اگر مقدار اين شاخص،داده

حاصل شده است كه در سطح خطاي 0/ 875برابر با  KMOآماره  5ل براساس نتايج جدو .عاملي مناسب خواهند بود
ها، ماتريس هماني دهد كه ماتريس همبستگي بين گويهداري اين ضريب نشان ميمعني. باشددار ميمعني 01/0كمتر از 

ارد و از طرف ديگر، بين هاي داخل هر عامل همبستگي بااليي وجود دطرف، بين گويهباشد، يعني از يكو واحد نمي
هاي يكي ديگر از روش. شودگونه همبستگي مشاهده نميهاي يك عامل ديگر هيچهاي يك عامل با گويهگويه

اين فرضيه را كه ماتريس همبستگي مشاهده ، آزمون بارتلت .باشدمي ، آزمون بارتلتهادادهمناسب بودن  ،تشخيص
مفيد و داراي معنا باشد ، براي اينكه يك مدل عاملي. آزمايديرا م سته استابواي با متغيرهاي شده متعلق به جامعه

بودن همبستگي گيري است كه كوچكشاخصي از كفايت نمونهKMO شاخص .الزم است متغيرها همبسته باشند
تاثير پژوهش، تحتكند كه آيا واريانس متغيرهاي كند و از اين طريق مشخص ميجزئي بين متغيرها را بررسي مي

نتايج آماره بارتلت تاييدي ديگر ). 1389:368فرشادفر، ( هاي پنهاني هست است يا خيرواريانس مشترك برخي عامل
  ).5جدول (هاي براي تحليل عاملي مناسب خواهد بود بر اين ادعاست كه گويه
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  ل عامليها براي تحليو بارتلت براي سنجش داده KMOآماره : 5جدول

 /KMO 875آماره 

 2/2475 آماره بارتلت

 136 درجه آزادي

 00:00  مقدار خطا

. شماره سواالت دارد كه به دليل طوالني بودن سوالت از اين عاليم استفاده شده استاشاره به Qعالمت  6در جدول 

توانستند ها در ابتدا ميمجموع گويهباشد كه دهنده كل مقدار واريانس هر متغير مينشان) اشتراكات اوليه(ستون سوم 
ستون دوم . باشدطور طبيعي برابر با يك ميمقدار تبيين واريانس براي هر گويه قبل از اعمال تحليل به. داشته باشند

ها الزم به ذكر است كه عامل. دهدشده هر گويه را كه در مجموع كل گويه داشتند نشان ميمقدار واريانس تبيين
تر باشد بيانگر اين است كه اين گويه نقش سمت يك نزديكهرچه كه اين مقدار به. در نوسان است 1تا  0مشترك بين

واريانس را تبيين  5/0اي نتوانست باالي عنوان يك قاعده كلي، اگر گويهبه. سزايي در تبيين واريانش داشته استبه
  اند بنابراين را تجربه كرده 5/0واريانس باالي هاي گويه 6براساس جدول . كند، براي تحليل عاملي مناسب نيست

و  KMOكه اين قاعده با استفاده از آماره طوريها براي تحليل عاملي مناسب هستند، بهتوان گفت كه تمامي گويهمي
  .بارتلت تاييد شده است

  ها در تبين واريانس هر گويهسهم مجموع عامل: 6جدول

شماره 

 سوال
 گويه

اكات اشتر

 اوليه
 واريانس

Q1  565/0 1  .كنمگراد احساس خستگي ميدرجه سانتي 35در دماي بيش از 

Q3   582/0 1  .درجه سانتي گراد باشد، آرامش خاطر دارم 35در محيط منزل حتي هنگاميكه دماي هوا بيش از 

Q4    628/0 1  .گراد، در محل كار احساس آرامش خاطر دارمدرجه سانتي 35در دماي باالي 

Q5  680/0 1 .گراد احساس آرامش خاطر دارمدرجه سانتي 35در دماي باالي ... در مسير رفتن به سر كار، دانشگاه و 

Q6   646/0 1  .گراد احساس آرامش خاطر دارمدرجه سانتي 35هنگام حضور در اماكن عمومي و يا كار كردن در فضاي بيروني در دماي بيش از 

Q7  
گراد هم، احساس آرامش خاطر دارم درجه سانتي 35حتي در دماي بيش از ... )ها، رفتن به استخر وها، باغدر پارك(غت در زمان اوقات فرا

.  
1 588/0 

Q8  531/0 1  .درجه، احساس آرامش خاطر دارم 35هاي ورزشي دماي باالي در انجام فعاليت 

Q9    517/0 1  .غيره احساس آرامش خاطر دارم... شخصي و عمومي همچون اتوبوس، مترو و گراد  در وسايل حمل ونقلدرجه سانتي 35در  دماي باالي 

Q10   520/0 1  .شومگراد دچار سردرد و سرگيجه ميدرجه سانتي 35در دماي باالي 

Q11   512/0 1  .گراد است، نميتوانم خوب بخوابمدرجه سانتي 35در زماني كه دماي هوا باالي  

Q12   693/0 1  .شودغيره  برايم تشديد مي.... هاي قلبي،ريوي، تنفسي وگراد، بيماريدرجه سانتي 35در  دماي باالي 

Q13   565/0 1  .شومگراد، دچارگرمازدگي ميدرجه سانتي 35در دماي باالي 

Q14   558/0 1  .شومگراد، دچار گرفتگي عضالني ميدرجه سانتي 35در دماي باالي 

Q15  612/0 1  .درجه براي من سخت است 35بيش از حد در دماي باالي  هاي ورزشي و تمرينفعاليت 

Q16   662/0 1  .درجه، هنگام قدم زدن و فعاليت بدنم دچار تعريق مي شود 35در دماي باالي 

Q17   561/0 1  .درجه سانتي گراد، در سايه هم دچار تعريق مي شوم 35در دماي باالي 

نتايج حاصل از تحليل عاملي . دهدها را نشان ميواريانس تمامي گويهسهم هر عامل در تبيين مجموع  7در جدول 
در اين جدول مقادير ويژه، درصد . نشان داد كه در مجموع سه عامل نقش در تنش گرمايي شهروندان تهراني دارد
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دو اين جدول از ). 7جدول (دهد شده قبل و بعد از چرخش را نشان ميواريانس، درصد واريانس تجمعي تبيين
اولين بخش مقادير ويژه اوليه نام دارد كه خود مقدار ويژه، درصد از واريانس و درصد . قسمت تشكيل شده است

بخش دوم مجموع مجذورات بارهاي عاملي استخراج . دهدها را نشان ميتجمعي از واريانس را براي هركدام از عامل
دهد تعداد ها را نشان ميريانس را بعد از استخراج عاملدر واقع مقادير اين بخش، توزيع وا. دهدشده را نشان مي

تفاوت اين بخش با بخش اول اين است كه اين بخش از جدول بر . هاي باقيمانده برابر استها با تعداد عاملرديف
 كه از واريانس كل(آيند و به همين خاطر، مقادير آن هميشه از مقادير بخش اول دست مياساس واريانس مشترك به

مقدار ويژه عبارت است از مجموع متغيرهاي مشاهده شده كه توسط هر عامل تبيين . كوچكتر است) آيندبدست مي
خود رو، همواره بيشترين مقدار ويژه را بهكند، از ايناولين عامل هميشه بيشترين واريانس را تبيين مي. شده است

براساس معيار كايرز . طور تا آخركند و همينبيين ميعامل دوم بيشترين واريانس بعدي را ت. اختصاص داده است
  ).  7جدول (آيد حساب نميها بهاست در انتخاب عامل 1هايي كه مقدار ويژه آنها كمتر از عدد عامل

 هاسهم هر عامل در تبيين مجموع واريانس تمامي گويه: 7جدول

 هاعامل

 راج شدهمجموع مجذورات بارهاي عاملي استخ مقادير ويژه اوليه
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 22.680 22.680 3.856 31.436 31.436 5.344 عامل اول

 40.793 18.113 3.079 46.863 15.427 2.623  عامل دوم

 54.430 13.637 2.318 54.430 7.567 1.286  عامل سوم

دهد كه هاي استخراج شده نشان مياين نمودار تصوير مقدار ويژه را در هر يك از مولفه : (Scree)ريزهنمودار سنگ
ريزه نمودار سنگ 2، براساس شكل همواره يك نمودار نزولي است ،شودترين مقدار ويژه شروع ميچون از بزرگ

  سرعت افت هاي بعدي بهمقدار ويژه با استخراج عامل. ها نشان داده شده استبراي مشخص كردن تعداد عامل

 روي اين نمودار كافيست خط زها ابراي مشخص كردن تعداد عامل. است 1كمتر از  پنجم به بعدمقدار ويژه  .كندمي

Y=1 در . ندگيرهاي اصلي مورد استفاده قرار ميعنوان عاملهايي كه باالي اين خط قرار بگيرند بهعامل. را رسم كنيد
در عمل . را براي چرخش انتخاب كنيم 1هاي داراي مقدار ويژه بيشتر از گويد كه تنها عاملما مييزر بهامعيار كواقع 

هايي با مقادير ارزش ويژه كوچكتر هرگز نبايد عامل. كندها مشخص ميترين حد را براي تعداد عامليزر پايينامعيار ك
ها در بين بندي تعداد گويهبراي دسته. تعداد متغيرها بسيار حائز اهميت است. را براي چرخش انتخاب كنيم 1از 

ها ها و عاملماتريس همبستگي بين گويه 8جدول . استفاده خواهيم كرد 9ها براساس بار عاملي آنها را  از جدول عامل
 8براساس جدول . سان استتا مثبت يك در نو 1دهد كه در آن مقدار همبستگي بين منفيرا بعد از چرخش نشان مي

  . دهدبندي آنها با توجه به ضريب همبستگي با يكديگر را نشان ميها به دستهتك گويهبزرگترين بار عاملي تك

در . گيردها و معناي ضمني آن انجام ميها معموالً براساس اولين متغير از عاملدر عامل) هاگويه(بندي متغيرها دسته
توانند با همديگر اند، مؤيد آن است كه ميدر هر عامل به صورت بولد پررنگ نشان داده شدهاين جدول مقاديري كه 

ها بار ندارد در اين صورت يك از عاملها بر روي هيچكدام از گويهشود كه هيچالبته گاهي پيدا مي. تشكيل عامل دهند
 35سر كار، دانشگاه و غيره در دماي باالي  در مسير رفتن به”، گويه )آرامش  رواني(در عامل اول . شودحذف مي
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هاي كه مهمترين گويه براي عامل اول است كه با اكثر گويه 0/ 78با بار عاملي  “گراد آرامش خاطر دارمدرجه سانتي
درجه، در محل كار  35در دماي باالي  ”بعد از اين، گويه . پذيرند رابطه مستقيمي داردبر روي عامل اول تاثير مي

 0/ 58كمترين بار عاملي را با وزن . باشدبيشتر وزن را بر روي عامل اول دارا مي 77/0با بار عاملي  “ش خاطر دارمآرام
غيره احساس ... ونقل شخصي و عمومي همچون اتوبوس، مترو ودرجه در وسايل حمل 35در دماي باالي  ”گويه 

توان عامل باشند ميهايي كه بر روي عامل اول تاثيرگذار ميرو، با توجه به گويهاز اين. داشته است “آرامش خاطر دارم
  .نامگذاري كرد “آرامش روح و روان”اول را به عامل 

  

  هاريزه براي مشخص كردن تعداد عاملنمودار سنگ: 2شكل

  هاها و عاملماتريس همبستگي بين گويه: 8جدول

  هاگويه
 عامل

 سوم دوم اول

  62/0   .كنمگراد احساس خستگي ميتيدرجه سان 35در دماي بيش از 

   72/0  .درجه باشد آرامش خاطر دارم 35در محيط منزل حتي هنگاميكه دماي هوا بيش از 

   77/0  .درجه، در محل كار آرامش خاطر دارم 35در دماي باالي 

   78/0 .دارمگراد آرامش خاطر درجه سانتي 35در دماي باالي ... در مسير رفتن به سر كار، دانشگاه و

   73/0  .درجه آرامش خاطر دارم 35در اماكن عمومي يا در فضاي بيروني در دماي بيش از 

درجه هم احساس  35حتي در دماي بيش از ) ها، رفتن به  استخرها، باغدر پارك(در زمان اوقات فراغت 

  .آرامش خاطر دارم
73/0   

   69/0  .ه، احساس آرامش خاطر دارمدرج 35در انجام فعاليت هاي ورزشي دماي باالي 

غيره ... درجه در وسايل حمل ونقل شخصي و عمومي همچون اتوبوس، مترو و 35در دماي باالي  

  .احساس آرامش خاطر دارم
58/0   

 64/0    .شومدرجه دچار سردرد و سرگيجه مي 35در دماي باالي 

 42/0    .توانم خوب بخوابمميگراد  است، ندرجه سانتي 35زماني كه دماي هوا باالي 

 82/0    .شودغيره  برايم تشديد مي.... هاي قلبي، ريوي، تنفسي ودرجه، بيماري 35دماي باالي 

  61/0   .شومدرجه، دچار گرمازدگي مي 35در دماي باالي 

 74/0    .شومدرجه، دچار گرفتگي عضالني مي 35در دماي باالي 

  71/0   .درجه براي من سخت است 35ش از حد در دماي باالي هاي ورزشي و تمرين بيفعاليت

  78/0   .شوددرجه، هنگام قدم زدن و فعاليت بدنم دچار تعريق مي 35در دماي باالي 

  72/0   .شومدرجه، در سايه هم دچار تعريق مي 35در دماي باالي 
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  رامش روحي رواني شهروندان تهراني تاثير بنابراين براساس تحليل عاملي تنش گرمايي بيشتر در مرتبه اول بر آ

 35در دماي باالي ”گويه ) عامل خستگي و گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش تعرق بدن(در عامل دوم . گذاردمي
. بيشترين وزن را بر روي عامل دوم دارد 78/0با بار عاملي  “شودزدن و فعاليت بدنم دچار تعريق ميدرجه، هنگام قدم

نقش موثري بر عامل دوم  72/0با وزن  “شومدرجه، در سايه هم دچار تعريق مي 35در دماي باالي ”آن گويه  عالوه بر
عامل خستگي و ”پذيرند اين عامل را با عامل ها كه بر روي اين عامل تاثير ميبا توجه به گويه  در عامل دو .دارد

رو، براساس تحليل عاملي، تنش گرمايي از اين. ه استنامگذاري شد “گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش تعرق بدن
گذارد سبب خستگي و گرمازدگي و كاهش فعاليت و عالوه بر اينكه بر آرامش روح و روان شهروندان تهراني تاثير مي

چهار گويه براي اين عامل ) هاي ريوي و قلبيگرفتگي عضالت، بيماري(در عامل سوم . افزايش تعرق بدن شده است
هاي قلبي، ريوي، تنفسي و غيره  برايم درجه، بيماري 35دماي باالي ”در اين عامل گويه . عاملي بااليي داشتندبار 

درجه، دچار  35در دماي باالي ”بعد از اين گويه، گويه . بيشترين وزن را دارد 82/0با بار عاملي  “شودتشديد مي
گرفتگي ”ها، اين عامل به عامل رو، با توجه به گويهز اينا. بيشترين بار عاملي را دارد “شومگرفتگي عضالني مي

مدل نهايي حاصل تاثير تنش گرمايي بر شهروندان  3شكل . نامگذاري شده است “هاي ريوي و قلبيعضالت، بيماري
  .دهدتهراني بر اساس تحليل عاملي را نشان مي

  

  

  بر اساس تحليل عاملي مدل نهايي حاصل تاثير تنش گرمايي بر شهروندان تهراني: 3شكل

  

ها استفاده شده است اي بر روي گويهبندي گويه و همچنين تاييد نتايج تحليل عاملي از تحليل خوشهمنظور خوشهبه
كمك آزمون اختالف ميانگين و تحليل در اين رويه از كار به. ارائه شده است 4كه دندروگرام حاصل از آن در شكل 
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نتايج . گروهي محل برش دندروگرام در شكل با خط تيره رنگ مشخص شده استگروهي و برونواريانس درون
 . ارايه شده است 10ها در جدول بندي گويهحاصل از خوشه

 
  هااي براي گويهدندروگرام حاصل از تحليل خوشه: 4شكل

ت كه نتايج آن در  بندي شده اسها در سه دسته طبقهاي گويهطوري كه اشاره شده است، براساس تحليل خوشههمان
اين در حالي است كه . درصد آنها  در خوشه سوم قرار دارند 75/43براساس اين جدول، . آورده شده است 9جدول 

همچنين براساس تحليل عاملي . درصد آنها در خوشه دوم قرار گرفتند 75/43درصد آنها براي خوشه اول و  5/12
ها تاثير گذاشتند كمي با تحليل هايي كه بر روي عاملتفاوت كه گويهها در سه عامل خالصه شده است، با اين گويه

ها در سه خوشه يا سه عامل اي متفاوت بوده است، همچنين، در هردو روش نتايج بيانگر اين بوده است كه گويهخوشه
ذاشته است كه هر هاي شهروندان تاثير گتوان گفت تنش گرمايي بر سه جنبه از فعاليتبنابراين مي. خالصه شده است

  . دو روش نتايج مشابهي را ايجاد كردند

ميزان همبستگي بين اين دو . ها در خوشه اول قرار دارنددرصد از گويه 5/12اي براساس تحليل خوشه :خوشه اول
  . كردگذاري نام» هاي قلبي ريوي و گرفتگي عضالنيبيماري«توان نام اين خوشه را به رو، مياست، از اين 56/0گويه 

ماتريس . ها در اين خوشه قرار دارنددرصد از گويه 75/43طوري كه اشاره شده است در اين خوشه همان :خوشه دوم
هايي كه در اين خوشه قرار دارند هايي كه در اين خوشه قرار دارند، بيانگر اين است كه تمام گويههمبستگي بين گويه

هايي كه بر روي اين عامل با توجه به گويه. رابطه مستقيمي با هم دارند داراي رابطه همبستگي متوسط و باال بوده و
  .گذاري كردنام “آرامش روح  و روان”توان با خوشه تاثيرگذار هستند، اين خوشه را مي

هاي همچنين بين گويه. ها تاثيرگذار بودنددرصد از گويه 75/43در خوشه سوم همانند خوشه دوم  :خوشه سوم
هاي ورزشي و تمرين بيش از حد در فعاليت«بطه مثبت و مستقيمي برقرار است كه در اين بين گويه خوشه سوم را

زدن و فعاليت هنگاميكه در حال قدم درجه، 35در دماي باالي «با گويه » درجه براي من سخت است 35دماي باالي 
  با توجه به نوع . هم داشتند بيشترين ضريب همبستگي را در خوشه سوم با» شودهستم بدنم دچار تعريق مي
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عامل خستگي، سرگيجه، «توان با نام خوشه هايي كه بر روي خوشه سوم تاثيرگذار هستند، اين خوشه را ميگويه
  .گذاري كردنام» گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش تعرق بدن

  

  ايبندي گويه بر اساس تحليل خوشهخوشه: 9جدول

  خوشه  هاگويه  رديف

 سه  .كنمگراد احساس خستگي ميدرجه سانتي 35ي بيش از در دما  1

 دو  .درجه باشد آرامش خاطر دارم 35در محيط منزل حتي هنگاميكه دماي هوا بيش از   2

 دو  .درجه، در محل كار آرامش خاطر دارم 35در دماي باالي    3

 دو .راد آرامش خاطر دارمگدرجه سانتي 35در دماي باالي ... در مسير رفتن به سر كار، دانشگاه و  4

 دو  .درجه آرامش خاطر دارم 35در اماكن عمومي يا در فضاي بيروني در دماي بيش از   5

 دو  .درجه احساس  آرامش دارم 35حتي در دماي بيش از ) هاها، باغدر پارك(در زمان اوقات فراغت   6

 دو  .خاطر دارم درجه، احساس آرامش 35هاي ورزشي دماي باالي در انجام فعاليت  7

 دو  .غيره احساس آرامش خاطر دارم... ونقل شخصي و عمومي ودرجه در وسايل حمل 35در دماي باالي    8

 سه  .شومدرجه دچار سردرد و سرگيجه مي 35در دماي باالي   9

 سه  .توانم خوب بخوابمگراد  است، نميدرجه سانتي 35زماني كه دماي هوا باالي   10

 يك  .شودغيره  برايم تشديد مي.... هاي قلبي، ريوي، تنفسي ودرجه، بيماري 35 دماي باالي  11

 سه  .شومدرجه، دچار گرمازدگي مي 35در دماي باالي   12

 يك  .شومدرجه، دچار گرفتگي عضالني مي 35در دماي باالي   13

 سه  .استدرجه براي من سخت  35هاي ورزشي و تمرين بيش از حد در دماي باالي فعاليت  14

 سه  .درجه، هنگام قدم زدن و فعاليت بدنم دچار تعريق مي شود 35در دماي باالي   15

 سه  .درجه، در سايه هم دچار تعريق مي شوم 35در دماي باالي   16

  

بنابراين . دهداي را نشان ميمدل نهايي حاصل تاثير تنش گرمايي بر شهروندان تهراني براساس تحليل خوشه 5شكل
هاي شهري، عمراني محسوب و در ساخت  ريزي هاي بيوكليماي انساني پايه و اساس برنامه مطالعات و بررسيامروزه 

اصوالً آسايش انساني به معني ). 1387محمدي و سعيدي، (شود  برداري مي هاي جديد از اين اطالعات بهره سكونتگاه
احساس سرما يا گرما نداشته باشد و آن وضعيتي  يعني اينكه انسان. راحتي انسان در برابر شرايط محيط طبيعي است

است كه بدن انسان براي حفاظت در برابر پايداري محيط داخلي خود، نيازي به كوشش فراواني ندارد و در آن 
   .افتدوضعيت، توان بيولوژيكي عمده او به خطر نمي
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  ايخوشهمدل نهايي اثرات تنش گرمايي بر شهروندان تهراني براساس تحليل : 5شكل

  

  ايبندي اثرات تنش گرمايي بر شهروندان تهراني براساس تحليل خوشهناحيه: 6شكل

  

 با .است شده داده نشان ايخوشه تحليل براساس تهراني شهروندان بر گرمايي تنش اثرات بندينيز ناحيه 6 شكل در

تواند متفاوت از ديگري اقليمي مي توجه به تفاوت فراواني افراد با يكديگر، احساس هركسي از يك وضعيت جوي و
توان هيچ اقليمي را كامالً نامطلوب دانست و نه اقليمي را براي همه افراد، كامالً مطلوب روست كه نمي باشد، از اين

جدول . باشندتوان گفت كه تقريباً كليه عناصر جوي بر احساس آسايش انسان مؤثر ميحساب آورد، بنابراين مي به
بين تنش گرمايي و سالمت رواني افراد طي دماهاي باال و سالمت جسمي افراد طي دماهاي باال در  ضريب همبستگي

براساس اين جدول، ضريب همبستگي بين تنش گرمايي و سالمت رواني افراد و . نشان داده شده است 10جدول 
اين مسأله بدان معني است كه . دارد/) 805و / 601تقريباً(سالمت جسمي طي دماهاي باال رابطه مثبت و مستقيمي 

يابد؛ و بالعكس سالمت رواني افراد با كاهش سالمت رواني افراد با افزايش تنش گرمايي، طي دماهاي باال افزايش مي
از طرف ديگر با افزايش تنش گرمايي براساس ضريب همبستگي، سالمت جسمي افراد . يابدتنش گرمايي كاهش مي
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از سوي ديگر، با كاهش تنش . يابد، و با كاهش تنش گرمايي طي دماهاي باال كاهش ميطي دماهاي باال افزايش يافته
  .گرمايي سالمت جسمي افراد طي دماهاي باال كاهش مي يابد
  

  ضريب همبستگي بين تنش گرمايي و سالمت رواني افراد و سالمت جسمي طي دماهاي باال: 10جدول

  تنش گرمايي

  سالمت جسمي  افراد طي دماهاي باال  االسالمت رواني افراد طي دماهاي ب  

  805/0  601/0  ضريب همبستگي

  00:00  00:00  داريمعني

نقاطي در يك دستگاه مختصات متعامد  صورت بهها در بررسي رابطه ميان دو متغير، نخستين گام منطقي، ترسيم داده
ها و چگونگي كشف رابطه بين متغير. استنگار معروف نمودار حاصله از اين دستگاه به نمودار پراكنش. باشدمي
ي كه، متغيربودن اين عوامل باعث تغيير عامل طور به. باشدها از يكديگر يكي از اهداف اين مدل مييرپذيري آنتأث

استنباط در  منظور بهتوان از اين رابطه و مدل بااطالع از رابطه بين متغير وابسته و متغير مستقل، مي. شودوابسته مي
 بيني يشمتغير وابسته، همچنين پها بر روي يرگذاري متغيرهاي مستقل و مقايسه عملكرد اين متغيرتأثد چگونگي مور

يافته توان از خط برازشكه براي اين منظور مي، هاي مستقل استفاده كردمتغير وابسته با معلوم بودن مقادير متغير
كننده رابطه بين متغيرها اي است كه بيانقيقت پيدا كردن معادلهمقصود از برازندگي خط، در ح. نمودرگرسيون استفاده 

اين خط . بيني كردتر پيشهاي متغير ديگر تا حد امكان دقيقهاي يك متغير را از روي نمرهباشد كه از آن معادله نمره
) پراش(يير ديگر، خط در امتداد بيشترين تغ عبارت به. نوعي متوسط براي تغيير برحسب يك متغير ديگر است

نگار و خط برازش بين تنش گرمايي و سالمت رواني افراد در اشكال زير نمودار پراكنش. شودمشاهدات ترسيم مي
كه در طوريها، همانبراساس اين شكل. دهندطي دماهاي باال و سالمت جسمي افراد طي دماهاي باال را نشان مي

طي دماهاي باال و سالمت جسمي افراد، طي دماهاي باال براساس ضريب همبستگي هم تاييد شد، سالمت رواني افراد 
واحد تغيير  0/ 44براي مثال با يك واحد تغيير در تنش گرمايي . باشدخط برازش رگرسيون وابسته به تنش گرمايي مي

  شود، اين در حالي است كه اين مقدار تغيير در سالمت روانيدر سالمت جسمي شهرواندان تهراني ايجاد مي
  . باشدمي 0/ 311با مقدار ضريب تعيين  47/0شهرونداني تهران براساس خط برازشي رگرسيون 

 
  خط برازشي رگرسيون بين تنش گرمايي و سالمت جسمي افراد طي دماهاي باال: 7شكل
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  خط برازشي رگرسيون بين تنش گرمايي و سالمت رواني افراد طي دماهاي باال: 8شكل

دهد كه با استفاده از درصد فراواني مقايسه بين تنش گرمايي بين مردان و زنان را نشان ميجدول تقاطعي ، 11جدول
توان توزيع درصدهاي زنان و مردان را در طبقات مختلف تنش گرمايي يافته به هريك از دو ستون مياختصاص

حالي است كه اين مقدار براي زنان باشد اين در از مردان كم مي 2/63عنوان مثال تنش گرمايي در بين به. مقايسه كرد
باشد كه اين درصد از مردان در حد متوسط است، اين در حالي مي 9/34يا تنش گرمايي در . باشددرصد مي 4/46

  .درصد رسيده است 6/50مقدار در بين زنان 

ش گرمايي و ، نتايج مربوط به آزمون كاي اسكوئر جهت آزمون وجود يا عدم وجود رابطه بين تن12خروجي جدول 
در اين جدول چندين آزمون نظير پيرسون، نسبت درست نمائي و آزمون كاي اسكوئر را . دهدجنسيت را نشان مي

وجود رابطه بين جنسيت و تنش گرمايي را خوبي وجود يا عدمدر اين جدول بهترين آزمون كه به. كنيممشاهده مي
است كه نتايج مربوط به سطر اول جدول را شامل ) Pearson Chi-Square(دهد آزمون كاي اسكوئر پيرسون نشان مي

در ستون آخر ) مقدار خطا(داري آن در اين جدول بايد براساس مقدار كاي اسكوئر پيرسون و سطح معني. شودمي
براين اساس چنانچه مقدار آزمون كاي . راجع به وضعيت ارتباط بين دو متغيير جنسيت و تنش گرمايي قضاوت كنيم

را رد و در غير ) هاي سطر و ستون از همديگرمعني استقالل فراوانيبه(فرض صفر  0/ 05ئر پيرسون كوچكتر از اسكو
هاي مورد انتظار وجود هاي مشاهده شده و فراوانيداري بين فراوانييعني اختالف معني. پذيريماين صورت آن را مي

  . ها، اختالف معناداري با هم دارندراوانيعبارتي ديگر رد فرض صفر به اين معناست كه فدارد، به
 ها تنش گرمايي بين جنسيت براساس آزمون كي دوتوزيع درصد نسبت:11جدول

  مرد زن   

ي
ماي

گر
ش 

تن
 

 Count 5 2 7 هرگز
% within Sex 2.1% 1.3% 1.8% 

 Count 108 96 204 كمي
% within Sex 46.4% 63.2% 53.0% 

 Count 118 53 171 تا حدي
% within Sex 50.6% 34.9% 44.4% 

 Count 2 1 3 زياد
% within Sex .9% .7% .8% 

 خيلي زياد
Count  -  -  - 

% within Sex  -  -  - 

  در مجموع
Count 233 152 385 

% within Sex 100.0% 100.0% 100.0% 
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درجه . كنيمهاي پيوند استفاده ميبراي اين كار از شاخص. ردبنابراين، در اينجا بايد ميزان پيوند به دو متغير را محاسبه ك
بنابراين، در اين مثال درجه آزادي برابر . تعداد ستون است Kتعداد سطر و  Iكه در آن ) k-1) (I-1(آزادي نيز برابر است با 

ا جنسيت مقدار آزمون در مورد رابطه تنش گرمايي ب. 3برابر است با عدد ) 1- 2(و ) 1- 4(، چون نتيجه 3است با عدد 
بنابراين، بين دو . دار استمعني 05/0كوچكتر از  sigدرصد و مقدار خطاي  95با اطمينان ) 454/10(كاي اسكوئر پيرسون 

رو فرض صفر مبني بر عدم رابطه بين تنش گرمايي وجنسيت رد متغيير جنسيت و تنش گرمايي رابطه وجود دارد، از اين
  با استناد بر به مقدار آزمون  12جدول . شودابطه بين جنسيت و تنش گرمايي تاييد ميو فرض يك مبني بر وجود ر

بنابراين براي آگاهي . دهداسكوئر پيرسون تنها وجود يا عدم رابطه بين دو متغير جنسيت و تنش گرمايي را نشان مي كاي
شدت رابطه بين دو متغير جنسيت  13جدول . كمك گرفت13از شدت رابطه بين اين دو متغير، حتماً بايد از نتايج جدول 

و كرامر ) phi )165/0شود، مقدار دو ضريب كه در جدول مشاهده ميطوريدهد، همانو شدت گرمايي را نشان مي
 2×2و زماني كه طبقات جدول بيش از  phiبود از ضريب  2×2زماني كه طبقات جدول . مشخص شده است) 165/0(

باشد، از ضريب كرامر مي 2×2به دليل آنكه طبقات جدول بيش از  13در جدول . كنيمه ميباشد از ضريب كرامر استفاد
دار است، معني 05/0و در سطح كوچكتر از  165/0دست آمده برابر با از آنجا كه شدت همبستگي به. شوداستفاده مي
اما اين شدت رابطه، . و بااليي استتوان گفت كه ميزان رابطه بين جنسيت و تنش گرمايي در سطح متوسط بنابراين مي
  .دهدبودن ميزان تنش گرمايي در بين زنان يا مردان را نشان نميباال يا پايين

  

 آزمون وجود يا عدم وجود رابطه بين جنسيت و تنش گرمايي براساس آزمون كي دو: 12جدول

 مقدار خطا درجه آزادي آماره  

Pearson Chi-Square 10.454a 3 .015 
Likelihood Ratio 10.545 3 .014 
N of Valid Cases 385   

 آزمون ميزان و جهت رابطه بين جنسيت و تنش گرمايي براساس آزمون كي دو: 13جدول

Symmetric Measures 
  Value مقدار خطا 

Nominal by Nominal Phi .165 .015 
Cramer's V .165 .015 

N of Valid Cases 385  
  

ه بين جنسيت و تنش گرمايي بايد گفت چون آماره مورد استفاده براي آزمون ميزان بين اين دو متغير، درخصوص رابط
بنابراين، در تفسير نتايج اين آزمون . باشدعنوان يك شاخص پيوند اسمي، آماره فاقد جهت ميآماره كرامر است كه به

براي آگاهي از نحوه تفاوت ميزان تنش گرمايي در بين رو، از اين. توان به جهت رابطه بين دو متغير اشاره كردنمي
دهد نتايج اين جدول و توضيح درصدها، نشان مي. استفاده كرد 11مردان و زنان، بايد از نتايج اولين جدول خروجي 

ا بنابراين تنش گرمايي بين جنسيت زن و مرد متفاوت است ي. كه ميزان تنش گرمايي در بين زنان بيشتر از مردان است
درصد اطمينان  95داري در سطح اسكوئر پيرسون رابطه معنيعبارتي تنش گرمايي با جنسيت براساس آزمون كايبه

  . آماري دارد
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  گيرينتيجه

   هايواكنش همان كه را انسان رفتار و حرارتي احساس زيادي حد تا حرارتي هايگونه كه بيان شد محيطهمان

 حفظ به قادر هاانسان شودمي باعث كه بالقوه توجهيقابل پيامدهاي .دهندمي ارقر تاثيرتحت ،باشدمي شناسيروان

 وهواييآب تغييرات اين به نسبت انسان واكنش موجب كه ناخوشايند حرارتي احساسات و نباشند بدن حرارت درجه

 رفتاري اقدامات اين از استفاده بدون افراد كه كندمي تأييد ايويژه طوربه مسأله اين .داشت خواهد بدنبال را باشند

 جاهاي در رفتاري هايواكنش. بمانند زنده توانندنمي وهواييآب چنين در) غيره و لباس ،هاساختمان( همچون

 هايواكنش و رواني تنش موجب نشود توجه آن از ناشي مشكالت و هاواكنش اين به اگر كه دهدمي نشان مختلف

 طي اغلب افراد كه گرمايي تنش و گرما با مواجهه. شودمي انسان براي حرارتي ايهمحيط نوع اين در شديد رواني

   تاثير انسان فيزيكي هايفعاليت روي بر شوند،مي مواجه آن با كار محيط در فعاليت روزانه يا هايفعاليت

 است ناگزير فرد نشود، خنك سردكننده سازوكارهاي يا تعرق طريق از بدن اگر كه ايگونهبه، داشت خواهد سزاييبه

 گرمايي تنش شاخص ديگر عبارتبه. دهد كاهش را خود فعاليت گرمايي، تنش نامطلوب اثرات كاهش منظوربه

 وضعيت با آن مقدار كه طوريبه كند،مي تلفيق فرد هر گرمايي محيط با را اصلي پارامترهاي تاثير كه است مقداري

هدف از اين مطالعه، بحث و بررسي اثرات تنش گرمايي در مناطق  .نمايدمي تغيير كند،مي تجربه فرد هر كه گرمايي
اين پژوهش از . اي بهره گرفته شده استهاي پرسشنامهبراي اين منظور، از داده. باشدگانه بر شهروندان تهراني مي22

اين پرسشنامه . شده است آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده نوع توصيفي بوده و به شكل ميداني انجام و براي جمع
هاي براي تجزيه و تحليل داده. نمونه انجام شده است 385با توجه به حجم نمونه به كمك فرمول كوكران بر روي 

اطالعات موردنظر در پرسشنامه به سه . بهره گرفته شده است MATLABافزار و نرم SPSSافزار اي از نرمپرسشنامه
كه  بخش دوممشخصات توصيفي پرسشگران آورده شده است و در  بخش اولر د. بندي شده استبخش كلي تقسيم

بندي شده باشد در دو شاخص سالمت روحي رواني و سالمت جسمي تقسيمهاي مربوط به تنش گرمايي ميگويه
درصد آنها  40درصد افراد مورد مطالعه را زنان و  60بررسي وضعيت جنسيت پاسخگويان بيانگر اين است كه . است

دهد كه بيشتر افراد پاسخگو در محدوده سني كمتر همچنين بررسي اين وضعيت نشان مي. را مردان تشكيل داده است
وضعيت سني افراد در . سال قرار دارند 45 – 31درصد آنها در بين طبقه سني  7/27سال هستند و بعد از آن  30از 

رادي كه در محدوده سني بسيار پايين و بسيار باال قرار طوري كه افتنش گرمايي از اهميت بااليي برخودار است، به
 55/1از طرفي ديگر، تنها . دارند، بررسي و تحليل سن افراد در تنش گرمايي از اهميت بااليي برخوردار بوده است

  ع بنابراين در مجمو. باشدسال و باالتر از آن مي 60درصد از پاسخگويان در اين مطالعه داراي محدوده سني باالي

  . سال هستند 46داراي محدوده سني كمتر از ) درصد آنها 93نزديك (توان گفت كه بيشتر پاسخگويان مي

 175تا  165متر و سانتي 165تا  155وضعيت قدي افراد مورد مطالعه نشان داد كه بيشتر افراد داراي قدي بين دو طبقه 
 55اد پاسخگو نشان داد كه بيشتر وزن افراد در طبقات بين اين در حالي است كه وضعيت وزني افر. باشندمتر ميسانتي

توان تنوع طبقاتي وزن را از آنجايي كه وزن تقريباً با تنش گرمايي ارتباط مستقيم دارد ميبوده است، بنابراين  65تا 
متاهل و وضعيت . هاي ذهني تنش گرمايي شهروندان تهران تقريباً مناسب ارزيابي كردجهت تحليل عوامل و واكنش

) نفر 255درصد و فراواني  5/66با (مجرد بودن افراد پاسخگو نشان داد كه بيشتر درصد پاسخگويان را افراد مجرد 
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دهند كه داراي مدرك وضعيت تحصيلي نشان داد كه بيشتر درصد پاسخگويان را افرادي تشكيل مي. دهندتشكيل مي
درصد  6/24دهند كه داراي مدرك ليسانس و را افرادي تشكيل مي درصد آنها 2/32از طرفي. ديپلم هستندديپلم و فوق

يكي ديگر از مسائلي كه در بحث تنش گرمايي مهم است وضعيت . ليسانس و باالتر هستند آنها داراي مدرك فوق
درصد از  2/39طوري كه آموز و يا دانشجو بودند، بهدست آمده، بيشتر افراد دانشبراساس نتايج به. باشدشغلي افراد مي

از طرفي . هاي خصوصي مشغول به كار هستنددرصد از افراد در بخش 2/26بعد از آن . دهندپاسخگويان را تشكيل مي
داراي  4بعد از منطقه  5تهران است و منطقه  4درصد مربوط به منطقه  6/10ديگر، بيشترين فراواني پاسخگويان با 

  .باشدبيشترين فراواني مي

 تحليـل  و بررسـي  براي ايخوشه تحليل و عاملي تحليل توان ازمي ها،داده استنباطي تحليل و بررسي رمنظوبه ادامه در

براساس تحليل عاملي تنش گرمايي بر آرامش روح و روان، عامل . گرفت بهره تهراني شهروندان بر گرمايي تنش اثرات
هاي ريـوي و قلبـي بيشـترين    ت، بيماريخستگي و گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش تعرق بدن و گرفتگي عضال

هـاي قلبـي ريـوي و    اي، به ترتيب بيشتر بـر جنبـه بيمـاري   اين در حالي است كه بر اساس تحليل خوشه. تاثير را دارد
گرفتگي عضالني، آرامش، روح  و روان و عامل خستگي، سرگيجه، گرمازدگي و كاهش فعاليت و افزايش تعـرق بـدن   

هـاي مـرتبط    موجب افزايش خطر بروز بيماري تنش گرماييافزايش  توان گفت كه اين وجود ميبا . تاثير گذاشته است
كـه نتـايج محققـين در سـاير نقـاط      طوري، بهپذير نسبت به اين پديده خواهد شد مير افراد آسيب و با گرما و حتي مرگ

هـزار نفـر در   		20وجب مرگ بـيش از  ، موج گرماي شديد م2003براي نمونه در سال . جهان تاييدي بر اين گفته است
خاطر موج گرماي ناشي از تغييرات اقليمي ها را به دانشمندان اين مرگ. نفر در هندوستان شد		1500اروپا و نيز بيش از 
افزايش دماي بنابراين، زماني كه . شداي روبرو خواهيم  دهند كه در آينده، باز هم با اين چنين پديده دانسته و هشدار مي

  . كننـد گيرد، دماي بدن افزايش پيدا كـرده و عالئـم مهـم گرمـازدگي بـروز مـي      ز مكانيسم دفع حرارت پيشي ميبدن ا

 و محـيط زيسـت   به شديدي تلفات كه شوندمي محسوب) Extremes( فرين رويدادهاي هاي گرمايي جزرو، تنشاز اين
گـردد  مـي  بيشـتر  نيز گرمايي امواج و داغ بسيار زهايرو رويداد اقليمي، تغييرات با همزمان. كنندمي وارد انسان زندگي

)Tebaldi et al,2006( .در 2010 تابستان استراليا، در 2009 ژانويه در كه شديدي حدي رويدادهاي به توانمي مثال عنوانبه 

 اشـاره  اسـت،  پيوسـته  وقـوع  بـه  فرانسه در 2003 تابستان و اروپا در 2003 تابستان اكالهاما، در 2011 تابستان روسيه،

 ).Luterbacher, 2004 Barriopedro et al ,2011,Schar et al, 2004 (گرديـد  نفـر  000،40 تقريباً مرگ به منجر كه نمود

شان در گرما كه اغلب ناشي از افـزايش  پذيريهمچنين، نتايج مطالعات ديگر نشان داد كه بين درك افراد مسن از آسيب
ــر     ــرض خط ــزايش در مع ــا اف ــت ب ــن اس ــالمت س ــرفتن س ــه  قرارگ ــا رابط ــي گرم ــان در ط ــدارد ش ــود ن   اي وج

(Abrahamson et al., 2009; Wolf etal., 2010) .هـاي شـهروندان   همانگونه كه اشاره شد تنش گرمايي بر فعاليت
اي اين حالت نيز در يك آب و هـو توان استنباط كرد كه رو، مياز اين. سزايي گذاشته استتهراني و گرمازدگي تاثير به

شديد عضالني اتّفـاق افتـاده و در اثـر    ولي معموالً در افراد جوان و سازگار و متعاقب فعاليت  ،افتدفاق ميتگرم انسبتاً 
تاييـدي  ) 1395فـالح قـالهري و همكـاران،   (هاي تحقيقات يافته .شودمي تنش گرمايي شديدتعريق زياد شخص دچار 

نشان دادند كه ضرورت توجه به مسأله تنش گرمايي و شـيوع امـراض    ،عهطوري كه در اين مطالباشد، بهبراين گفته مي
  .كندريزي و مديريت بحران، بيشتر ميرا از بعد برنامه) سنكوپ و كرامپ عضالني حمله گرمايي،(
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