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انس��ان به کمک حس بينايي بيش��ترين اطالعات و يافته ها را از محيط به دس��ت مي آورد و محيط هاي کاري-
اداري مکان هايي هس��تند که کارمندان زمان زيادي در آنجا مش��غول فعاليت کاري هستند. بنابراين بايد ميزان 
روشنايي آن مکان مطلوب باشد تا فرد کمتر دچار خستگي شود. مطالعه ی حاضر به منظور ارزيابي روشنايي در 
محيط کار و مداخالت مورد نياز براي بهتر ش��دن وضعيت روش��نايي و قرارگيري در حدود استاندارد انجام شده 
است. روش بررسي این مطالعه، توصيفي-مقطعي در طول دو فصل گرم و سرد سال در کانکس هاي اداري اجرا 
گرديد. ميزان ش��دت روشنايي با استفاده از روش هاي ارائه شده توس��ط وزارت بهداشت ايران اندازه گيري شد. 
يافته ها نش��ان می دهد شدت روشنايي موضعي در 28/3 درصد ايس��تگاه ها براي 28/8 درصد کارکنان و 27/5 
درصد اتاق هاي کار کمتر از مقدار استاندارد ارزشيابي گرديد. 69/2 درصد ايستگاه هايی که روشنایی آنها کمتر 
از حد مجاز اس��ت نيازمند افزايش تعداد المپ، 7 درصد آنها نيازمند تعويض المپ س��وخته و 23/8 درصد آنها 
نيازمند تغيير چيدمان هس��تند. در 53/8 درصد موارد از طریق باز کردن پرده هاي نصب ش��ده، ميزان روشنايي 
به حد مطلوب رس��ید که نقش معنی داری بر افزايش روش��نايي طی کار روزانه داشت. این تحقیق نشان داد که 
روشنايي نامناسب در محيط هاي کاري اداري ناشي از سيستم روشنايي نامناسب، سوخته بودن المپ ها و عدم 
اس��تفاده از روش��نايي روز اس��ت. بنابراين طراحي روش��نايي بايد از لحاظ چيدمان منابع روشنايي و نوع منابع 
روشنايي بايد بازنگري شده، تعمير و نگهداري سيستم روشنايي ارتقاء باید و با توجه به استفاده از مهتابي براي 
تأمين روشنايي مصنوعي، استفاده از المپ هاي ال اي دي با بازده بیشتر، مصرف برق کمتر و طول عمر بيشتر از 

پيشنهادات اصالحي این تحقیق است.
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بي ش��ک حس بينايي مهم ترين حسي است که خداوند برای انسان ها آفريده 
است. انسان به کمک اين حس بيشترين اطالعات و يافته ها را از محيط به دست 
مي آورد و براي به کارگيري بهينه ی حس بينايي نياز به نور کافي در محيط دارد 
]1[. هر قدر کار فرد نیازمند دقت بیش��تری باش��د توجه به ميزان روشنايي در 
محي��ط مهم تر خواهد بود. طراحي نور هم��واره بخش تفکيک ناپذيری از محيط 
زندگي انس��ان را تش��کيل مي دهد که حدود 85-80 درصد از تأثيرگذاري ما از 
طريق ارتباط بصري با محيط حاصل مي شود ]2[. روشنايي مطلوب ويژگي هاي 
کّمي و کيفي دارد که فقدان هر کدام از آنها عالوه بر ايجاد خس��تگي، س��ردرد، 
اخت��الالت بينايي، اختالالت هورموني و اختالالت اس��کلتي عضالني مي تواند بر 
کارآي��ي و به��ره وري افراد نيز اثر بگذارد ]3[. روش��نايي فراهم ش��ده در داخل 
س��اختمان، محدوديت نور طبيعي خورشيد را جبران کرده و موجب شده افراد 
در زمان هاي مختلف ش��بانه روز به فعاليت مشغول باشند ]4[. ديد واضح وابسته 
به روش��نايي مطلوب اس��ت. روش��نايي بيش از حد يا کمبود روش��نايي در هر 
محيطي باعث بروز ناراحتي هاي مختلف و حتي بروز حادثه مي ش��ود ]5[. تابش 
نور بيش ازحد نياز مي تواند باعث س��ردرد، خس��تگي، استرس، تحريک چشم ها 
و اضطراب گردد. کمبود نور نيز مي تواند باعث بروز فش��ارهاي تطابق چش��مي، 
س��ردرد، سرگيجه، خستگي، اختالالت اس��کلتي عضالني به علت ايجاد وضعيت 

نامناسب بدن و فشار اضافي بر بدن براي تطابق ديد شود ]6[. بيشترين شکايت 
افراد شامل درد و فشار بر چشم، خشکي چشم، ريزش اشک، تحريک و قرمزي، 
تاري ديد، دوبيني اعالم ش��ده است ]6[. خس��تگي چشمي شامل عالئم زيادي 
مثل س��ردرد، بيزاري از ادامه ی کار و دردهاي چشمي و غیره است ]7[. معموالً 
خستگي چشمي هنگامی رخ مي دهد که کار با دقت انجام مي شود يا زماني که 
کتب با چاپ ضعيف يا متن هاي الکترونيک با کيفيت پايين خوانده مي ش��ود يا 
مطالعه در نور ناکافي و مواجهه با نورهاي چش��مک زن يا وجود عيوب انکساري 

چشم به وجود مي آيد ]8[.
اغل��ب فعاليت هاي چش��مي مي توانند راهي براي ايجاد خس��تگي چش��مي 
باش��ند؛ به خصوص وقتي که کار با چش��م براي طوالني مدت ادامه داش��ته باشد 
]9[. خستگي مي تواند حوزه ی توجه و تمرکز انسان را محدودتر از حالت عادي 

کند ]10[.
اهميت موضوع بدين دليل اس��ت که بروز خس��تگي از نظر زماني ناپايدار بوده و 
بين ريتم بيداري و خواب قرار مي گيرد و اگر پيوس��ته ادامه داشته باشد مي تواند به 
خواب منجر ش��ود ]11[. وزارت بهداشت ايران شدت روشنايي در محيط کار اداري 
را حداقل 300 و پيشنهادي 500 لوکس اعالم کرده است. اين در حالي است که اين 
استاندارد در آمريکا 750 لوکس و در انگلستان از اين مقدار هم بیشتر است ]12[.
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از مهم تري��ن عوام��ل مؤثر در بهره مندي از روش��نايي روز، عرض جغرافيايي، 
فص��ل، موقعيت خورش��يد، ش��رايط اقليمي، س��اعات روز، ابع��اد پنجره و ضلع 
قرارگيري آن، جنس و خصوصيات شيش��ه و سطوح داخلي هستند. مثاًل جنوبي 
بودن پنجره، نس��بت مساحت پنجره به اتاق و نزديکي پنجره به سقف از عوامل 

تقويت کننده ی روشنايي روز است ]13[.
روش��نايي در محيط هاي کاري بايد با نوع فعاليت و ايس��تگاه کاري متناسب 
باشد. ديد سالم يکي از عناصر الزم و مهم در بين دانشجويان است که مي تواند 
در افزای��ش س��اعت هاي مطالعه، دقت، تيزبيني، هوش��ياري و کارآيي آنها مؤثر 
باش��د. توجه به اهميت روش��نايي به عنوان يک عامل فيزيکي مهم و اصالح پذير 
محيط کار که در حفظ س��المت نيروي انساني، پيش��گيري از حوادث، افزایش 
ب��ازده کاري و ارتقاء اقتصاد نقش دارد که لزوم انجام چنين تحقيقاتي را هرچه 
بيش��تر مش��هود مي کند ]15و14[. با توجه به اينکه محيط کار اداري کارمندان 
نيازمند حداقل روش��نايي الزم براي انجام بهينه ی کار اس��ت. بنابراین بررس��ي 
حاضر با هدف پیش��گیری از بروز عوارض ناش��ي از روشنايي نامطلوب و افزایش 

بازده کاري انجام شد.

1- روش بررسي
مطالعه ی حاضر، توصيفی-تحليلي-مقطعي است. اين مطالعه در 1396 جهت 
بررسي ش��دت روشنايي و بررس��ي مداخالت الزم براي اصالح نواقص حیطه ی 
کاری کارمن��دان در تع��داد 29 ات��اق، 46 ايس��تگاه کاري، و 52 کارمند در 9 
واحد کاري انجام ش��د. ايس��تگاه هاي اندازه گيري شده روشنايي موضعي مطابق 
با دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت ايران در دو فصل تابس��تان و زمس��تان در دو 
حالت با پرده باز و پرده ی کشيده تکرار گرديد. در هر ايستگاه براي اندازه گيري 
 Hagner EC1 ش��دت روشنايي از دستگاه سنجش روش��نايي )لوکس متر( مدل
اس��تفاده ش��د که به منظور اطمينان از صحت کار آن با گذاش��تن درپوش روي 
سلول دريافت کننده، دستگاه عدد صفر را نشان داد. مقادير حاصل جهت ارزيابي 
وضعيت روش��نايي با مقادير استاندارد مقايسه ش��د ]17[. همچنين مالحظات 
اخالق��ي براي اجراي مراحل و ارائ��ه ی نتايج پژوهش به صورت علمي و محرمانه 
بودن نام و اطالعات شخصي افراد مورد مطالعه و محل مورد مطالعه به طور کامل 

حفظ گرديده است.

2- یافته ها
اي��ن مطالعه ی توصيفي-مقطعي دربر دارن��ده ی توصيف آماري توزيع ميزان 
شدت روشنايي شامل حداقل، حداکثر، ميانگين و انحراف معيار شدت روشنايي 
اس��ت. بر اس��اس جدول-1 بيش از 70 درصد ايس��تگاه ها، کارکنان و اتاق هاي 
محل کار کارکنان از روشنايي مطلوب برخوردار بودند و کمتر از 30 درصد آنها 
روش��نايي ناکافي داش��تند؛ به نحوي که اين نتايج در ش��کل-1 به صورت نمودار 
قابل مشاهده است. همچنين بر مبناي جدول-2 حدود 70 درصد از ايستگاه هاي 
با روشنايي کمتر از حد مجاز، با افزايش تعداد المپ هاي موجود، مي توان انتظار 
داشت روشنايي در حدود مجاز قرار گيرد. در حالي که حدود 24 درصد موارد با 
تغيير چيدمان ميزها و صندلي هاي محل کار کارکنان ميزان روشنايي استاندارد 
تأمين مي گرديد. البته تعويض المپ هاي س��وخته که حاکي از سيستم تعمير و 
نگهداري اس��ت 7 درصد در بهبود وضعيت روش��نايي تأثير داشت. این نتایج در 

شکل-2 قابل مشاهده و مقایسه هستند.

 1  نتایج اندازه گیري میزان شدت روشنایي در محل هاي كاري
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يكار يهامحلدر  ييزان شدت روشنايم يريگاندازه جينتا يخالصه :1جدول 

 حدود مجاز زير در حدود مجاز  
  3/28  7/71 يريگاندازه يهاستگاهيا

  8/28  2/71  كاركنان
  5/27  5/72  محل كار يهااتاق

  

  
  يكار يهادر محل ييزان شدت روشنايم يريگج اندازهينتا -1شكل 
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 2  مداخــالت الزم بــراي اصــالح نقص روشــنایي موضعي بر حســب درصد از كل 
ایستگاه هاي با نور كمتر از حد مجاز
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با نور كمتر  يهاستگاهيدرصد از كل ابر حسب  يموضع يياصالح نقص روشنا يمداخالت الزم برا -2شكل 

 از حد مجاز

  
 بحث-3

انجام شده است. از  يكاركنان ستاد يكار يهاموضعدر  ييشدت روشنا يابيحاضر با هدف ارز يمطالعه
ر استاندارد ياز مقاد سوم مواردكيدر كمتر از  يموضع ييروشناست كه شدت ن مطالعه آنيج مهم اينتا
  شنهاد شده كمتر بوده است.يپ
مناسب كمتر  يين روشنايمأبه تعداد و نوع منابع نور در ت هاي كاراتاق يست كه در طراحآنانگر يجه بين نتيا

 يهامحل كار نسبت ييروشنا يط كار و بررسيدر مطالعات مختلف مح است.نبوده  يكاف اماتوجه شده 
 ييل كمبود روشنايدال ياند. از طرفكمتر از حدود مجاز را اعالم كردهو موارد  ييزان روشناياز م يمختلف

ها، سوخته، تعداد كم المپ يها، المپييغلط روشنا يمختلف مربوط به طراح يهاط كار به نسبتيمح
ها ز كردن المپيو تم يو انظباط كارگاهنظم ، نقص در يكار يهاستگاهيل و ايدمان نامناسب وسايچ
شامل نصب المپ  رات اندك كه غالباًيياست كه با تغ ينحون مطالعه بهيها در ان نسبتيشده است. ايم

 يهاستگاهيها در ايها و صندلزيدمان مين كرد. البته چيممطلوب را تأ ييروشنا توانيم ستهادر اتاق ياضاف
است كه با  يستگاه كاريا يطراح يهامتغير، از يموضع ييكمبود روشنا ياصلن عامل يعنوان دومبه يكار

گر، استفاده از يد ي حدود مجاز قرار دهد. از سويطهيدرصد موارد را در ح 20ش از يبتواند ينه ميحداقل هز
به بهبود  يتوجهانيز كمك شاين ياكركره يعمود يهاها و بازكردن پردهق پنجرهيد از طريخورش ييروشنا

69.2

7

23.8

نیاز به افزایش تعداد المپها
نیاز به تعویض المپهای سوخته
نیاز به تغییر چیدمان

 1  خالصه ی نتایج اندازه گیري میزان شدت روشنایي در محل هاي كاري

زیر حدود مجازدر حدود مجاز

71/728/3ایستگاه هاي اندازه گیري

71/228/8كاركنان

72/527/5اتاق هاي محل كار

 2  مداخالت مورد نیاز براي اصالح روشنایي

درصد از كل ایستگاه هاي با نور كمتر از حد مجازنوع مداخله

69/2نیاز به افزایش تعداد المپ ها

7نیاز به تعویض المپ هاي سوخته

23/8نیاز به تغییر چیدمان
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3- بحث
مطالعه ی حاضر با هدف ارزيابي شدت روشنايي در محیط های کاري کارکنان 
س��تادي انجام ش��ده اس��ت. از نتايج مهم اين مطالعه آنست که شدت روشنايي 
موضعي در کمتر از يک سوم موارد از مقادير استاندارد پيشنهاد شده کمتر بوده 

است.
اي��ن نتيجه بيانگر آنس��ت که در طراحي اتاق ه��ای کار به تعداد و نوع 
منابع نور در تأمين روش��نايي مناسب کمتر توجه شده و این توجه کافي 
نبوده اس��ت. در مطالعات مختلف محيط کار و بررسي روشنايي محل کار 
نس��بت هاي مختلفي از ميزان روش��نايي و موارد کمت��ر از حدود مجاز را 
اعالم کرده اند. از طرفي داليل کمبود روش��نايي محيط کار به نسبت هاي 
مختلف مربوط به طراحي غلط روش��نايي، المپ هاي س��وخته، تعداد کم 
المپ ها، چيدمان نامناس��ب وسايل و ايس��تگاه هاي کاري، نقص در نظم 
و انظباط کارگاهي و تميز کردن المپ ها مي ش��ده اس��ت. اين نس��بت ها 
مطالعه ی حاضر به نحوي اس��ت که با تغييرات ان��دک )غالباً نصب المپ 
اضافي در اتاق ها( مي توان روش��نايي مطلوب را تأمين کرد. البته چيدمان 

ميزه��ا و صندلي ها در ايس��تگاه هاي کاري به عن��وان دومين عامل اصلي 
کمبود روش��نايي موضعي، از متغیرهاي طراحي ايستگاه کاري است که با 
حداقل هزينه مي تواند بيش از 20 درصد موارد را در حيطه ی حدود مجاز 
قرار دهد. از س��وی ديگر، استفاده از روشنايي خورشيد از طريق پنجره ها 
و بازکردن پرده هاي عمودي کرکره اي نيز کمک ش��ايان توجهي به بهبود 
وضعيت روش��نايي مي کند و اين در حالي است که اين مجموعه ی کاري 

روزکار بوده و شيفت هاي شبانه ندارد.

نتیجه گیري
با توجه به نتايج اين مطالعه، تنها با تغييرات اندک در محيط کار و با هزينه ی 
کم و در برخي موارد ناچيز مي توان محيط کاري مطلوب را براي کارکنان تأمين 
کرد. البته اس��تفاده از المپ هاي ال اي دي که بازده زیاد، مصرف برق کم، طول 
عمر زیاد و هزينه و زمان کم تعمير و نگهداري را دارند به جاي المپ هاي مهتابي 
موج��ود، از اصلي تري��ن پيش��نهادها براي بهب��ود وضعيت روش��نايي و کاهش 

هزينه هاي روشنايي مصنوعي است.
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