مقاالت کاربرد ی

ارزشيابي شدت روشنايي محيط کار و طرح مداخالت اصالحي در دفاتر اداري يکي
از صنايع نفت و گاز جنوب کشور در سال 1396
عباسعلي مختاري انداني* ،روحاهلل داوری ،جواد قدرتي ،بهرام دشتينژاد ،سازمان منطقه ويژه ی اقتصادي انرژي پارس جنوبي

چکیده

انس��ان بهکمک حس بينايي بيش��ترين اطالعات و يافتهها را از محيط بهدس��ت ميآورد و محيطهاي کاري-
اداري مکانهايي 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 .مطالعهی حاضر بهمنظور 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 کانکسهاي اداري اجرا
گرديد .ميزان ش��دت روشنايي با استفاده از روشهاي ارائه شده توس��ط وزارت بهداشت ايران اندازهگيري شد.
يافتهها نش��ان میدهد شدت روشنايي موضعي در  28/3درصد ايس��تگاهها براي  28/8درصد کارکنان و 27/5
درصد اتاقهاي کار کمتر از مقدار استاندارد ارزشيابي گرديد 69/2 .درصد ايستگاههايی که روشنایی آنها کمتر
از حد مجاز اس��ت نيازمند افزايش تعداد المپ 7 ،درصد آنها نيازمند تعويض المپ س��وخته و  23/8درصد آنها
نيازمند تغيير چيدمان هس��تند .در  53/8درصد موارد از طریق باز کردن پردههاي نصب ش��ده ،ميزان روشنايي
به حد مطلوب رس��ید که نقش معنیداری بر افزايش روش��نايي طی کار روزانه داشت .این تحقیق نشان داد که
روشنايي نامناسب در محيطهاي کاري اداري ناشي از سيستم روشنايي نامناسب ،سوخته بودن المپها 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 المپهاي الايدي با بازده بیشتر ،مصرف برق کمتر و طول عمر بيشتر از
پيشنهادات اصالحي این تحقیق است.
مقدمه

بيش��ک حس بينايي مهمترين حسي است که خداوند برای انسانها آفريده
است .انسان بهکمک اين حس بيشترين اطالعات و يافتهها را از محيط بهدست
ميآورد و براي بهکارگيري بهينهی حس بينايي نياز به نور کافي در محيط دارد
[ .]1هر قدر کار فرد نیازمند دقت بیش��تری باش��د توجه به ميزان روشنايي در
محي��ط مهمتر خواهد بود .طراحي نور هم��واره بخش تفکيکناپذيری از محيط
زندگي انس��ان را تش��کيل ميدهد که حدود  80-85درصد از تأثيرگذاري ما از
طريق ارتباط بصري با محيط حاصل ميشود [ .]2روشنايي مطلوب ويژگيهاي
ک ّمي و کيفي دارد که فقدان هر کدام از آنها عالوه بر ايجاد خس��تگي ،س��ردرد،
اخت�لاالت بينايي ،اختالالت هورموني و اختالالت اس��کلتي عضالني ميتواند بر
کارآي��ي و به��رهوري افراد نيز اثر بگذارد [ .]3روش��نايي فراهم ش��ده در داخل
س��اختمان ،محدوديت نور طبيعي خورشيد را جبران کرده و موجب شده افراد
در زمانهاي مختلف ش��بانهروز به فعاليت مشغول باشند [ .]4ديد واضح وابسته
به روش��نايي مطلوب اس��ت .روش��نايي بيش از حد يا کمبود روش��نايي در هر
محيطي باعث بروز ناراحتيهاي مختلف و حتي بروز حادثه ميش��ود [ .]5تابش
نور بيش ازحد نياز ميتواند باعث س��ردرد ،خس��تگي ،استرس ،تحريک چشمها
و اضطراب گردد .کمبود نور نيز ميتواند باعث بروز فش��ارهاي تطابق چش��مي،
س��ردرد ،سرگيجه ،خستگي ،اختالالت اس��کلتي عضالني بهعلت ايجاد وضعيت
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نامناسب بدن و فشار اضافي بر بدن براي تطابق ديد شود [ .]6بيشترين شکايت
افراد شامل درد و فشار بر چشم ،خشکي چشم ،ريزش اشک ،تحريک و قرمزي،
تاري ديد ،دوبيني اعالم ش��ده است [ .]6خس��تگي چشمي شامل عالئم زيادي
مثل س��ردرد ،بيزاري از ادامهی کار و دردهاي چشمي و غیره است [ .]7معموالً
خستگي چشمي هنگامی رخ ميدهد که کار با دقت انجام ميشود يا زماني که
کتب با چاپ ضعيف يا متنهاي الکترونيک با کيفيت پايين خوانده ميش��ود يا
مطالعه در نور ناکافي و مواجهه با نورهاي چش��مکزن يا وجود عيوب انکساري
چشم به وجود ميآيد [.]8
اغل��ب فعاليتهاي چش��مي ميتوانند راهي براي ايجاد خس��تگي چش��مي
باش��ند؛ بهخصوص وقتيکه کار با چش��م براي طوالنيمدت ادامه داش��ته باشد
[ .]9خستگي ميتواند حوزهی 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 ميگيرد و اگر پيوس��ته ادامه داشته باشد ميتواند به
خواب منجر ش��ود [ .]11وزارت بهداشت ايران شدت روشنايي در محيط کار اداري
را حداقل  300و پيشنهادي  500لوکس اعالم کرده است .اين در حالي است که اين
استاندارد در آمريکا  750لوکس و در انگلستان از اين مقدار هم بیشتر است [.]12
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از مهمتري��ن عوام��ل مؤثر در بهرهمندي 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 .مث ًال جنوبي
بودن پنجره ،نس��بت مساحت پنجره به اتاق و نزديکي پنجره به سقف از عوامل
 1خالصهی نتايج اندازهگيري ميزان شدت روشنايي در محلهاي کاري
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تقويتکنندهی روشنايي روز است [.]13
روش��نايي در محيطهاي کاري بايد با نوع فعاليت و ايس��تگاه کاري متناسب
باشد .ديد سالم يکي از عناصر الزم و مهم در بين دانشجويان است که ميتواند
در افزای��ش س��اعتهاي مطالعه ،دقت ،تيزبيني ،هوش��ياري و کارآيي آنها مؤثر
باش��د .توجه به اهميت روش��نايي بهعنوان يک عامل فيزيکي مهم و اصالحپذير
محيط کار که در حفظ س�لامت 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 ميکند [15و .]14با توجه به اينکه محيط کار اداري کارمندان
نيازمند حداقل روش��نايي الزم براي انجام بهينهی 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.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

مطالعهی حاضر ،توصيفی-تحليلي-مقطعي است .اين مطالعه در  1396جهت
بررسي ش��دت روشنايي و بررس��ي مداخالت الزم براي اصالح نواقص حیطه ی
کاری کارمن��دان در تع��داد  29ات��اق 46 ،ايس��تگاه کاري ،و  52کارمند در 9
واحد کاري انجام ش��د .ايس��تگاههاي اندازهگيري 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 پردهی کشيده تکرار گرديد .در هر ايستگاه براي اندازهگيري
ش��دت روشنايي از دستگاه سنجش روش��نايي (لوکسمتر) مدل Hagner EC1
اس��تفاده ش��د که بهمنظور اطمينان از صحت کار آن با گذاش��تن درپوش روي
سلول دريافتکننده ،دستگاه عدد صفر را نشان داد .مقادير حاصل جهت ارزيابي
وضعيت روش��نايي با مقادير استاندارد مقايسه ش��د [ .]17همچنين مالحظات
اخالق��ي براي اجراي مراحل و ارائ��هی نتايج پژوهش بهصورت علمي و محرمانه
بودن نام و اطالعات شخصي افراد مورد مطالعه و محل مورد مطالعه بهطور کامل
حفظ گرديده است.

0

 -2يافتهها

 1نتايج اندازهگيري ميزان شدت روشنايي در محلهاي کاري
اي��ن مطالعه ی توصيفي-مقطعي دربر دارن��دهی توصيف آماري توزيع ميزان
شدت روشنايي شامل حداقل ،حداکثر ،ميانگين و انحراف معيار شدت روشنايي
ﺟﺪول :2ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺻﻼح روﺷﻨﺎﻳﻲ
ي
ﻫﺎ
ﺴﺘﮕﺎه
ﻳ
ا
ﻛﻞ
از
درﺻﺪ
اس��ت .بر اس��اس جدول 1-بيش از  70درصد ايس��تگاهها ،کارکنان و اتاقهاي
ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
23.8
ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
محل کار کارکنان از روشنايي مطلوب برخوردار بودند و کمتر از  30درصد آنها
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 69/2
روش��نايي ناکافي داش��تند؛ بهنحوي که اين نتايج در ش��کل 1-بهصورت نمودار
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭙﻬﺎ
ﻻﻣﭗﻫﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
قابلمشاهده است .همچنين بر مبناي جدول 2-حدود  70درصد از ايستگاههاي
ﭼﯿﺪﻣﺎنﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗﻫﺎي 7
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻴ
7
با روشنايي کمتر از حد مجاز ،با افزايش تعداد المپهاي موجود ،ميتوان انتظار
ﺳﻮﺧﺘﻪ
داشت روشنايي در حدود مجاز قرار گيرد .در حاليکه حدود  24درصد موارد با
2369.2
/8
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن
تغيير چيدمان ميزها و صندليهاي محل کار کارکنان ميزان روشنايي استاندارد
تأمين ميگرديد .البته تعويض المپهاي س��وخته که حاکي از سيستم تعمير و
4
 2مداخ�لات الزم ب��راي اص�لاح نقص روش��نايي موضعي بر حس��ب درصد از کل نگهداري اس��ت  7درصد در بهبود وضعيت روش��نايي تأثير داشت .این نتایج در
ﺷﻜﻞ  -2ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﻘﺺ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ
ايستگاههاي با نور کمتر از حد مجاز
شکل 2-قابلمشاهده و مقایسه هستند.

از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز

 -3ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺿﻊﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺘﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚﺳﻮم ﻣﻮارد از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ميزه��ا و صندليها در ايس��تگاههاي کاري بهعن��وان دومين عامل اصلي
 از متغیرهاي طراحي ايستگاه کاري است که با،کمبود روش��نايي موضعي
 درصد موارد را در حيطهی حدود مجاز20 حداقل هزينه ميتواند بيش از
 استفاده از روشنايي خورشيد از طريق پنجرهها، از س��وی ديگر.قرار دهد
و بازکردن پردههاي عمودي کرکرهاي نيز کمک ش��ايانتوجهي به بهبود
وضعيت روش��نايي ميکند و اين در حالي است که اين مجموعهی کاري
.روزکار بوده و شيفتهاي شبانه ندارد

 بحث-3

مطالعهی حاضر با هدف ارزيابي شدت روشنايي در محیط های کاري کارکنان
 از نتايج مهم اين مطالعه آنست که شدت روشنايي.س��تادي انجام ش��ده اس��ت
موضعي در کمتر از يکسوم موارد از مقادير استاندارد پيشنهاد شده کمتر بوده
.است
اي��ن نتيجه بيانگر آنس��ت که در طراحي اتاقه��ای کار به تعداد و نوع
منابع نور در تأمين روش��نايي مناسب کمتر توجه شده و این توجه کافي
 در مطالعات مختلف محيط کار و بررسي روشنايي محل کار.نبوده اس��ت
نس��بتهاي مختلفي از ميزان روش��نايي و موارد کمت��ر از حدود مجاز را نتيجهگيري
 از طرفي داليل کمبود روش��نايي محيط کار به نسبتهاي.اعالم کردهاند
 تنها با تغييرات اندک در محيط کار و با هزينهی،با توجه به نتايج اين مطالعه
 تعداد کم کم و در برخي موارد ناچيز ميتوان محيط کاري مطلوب را براي کارکنان تأمين، المپهاي س��وخته،مختلف مربوط به طراحي غلط روش��نايي
 طول، مصرف برق کم، البته اس��تفاده از المپهاي الايدي که بازده زیاد. نقص در نظم کرد، چيدمان نامناس��ب وسايل و ايس��تگاههاي کاري،المپها
 اين نس��بتها عمر زیاد و هزينه و زمان کم تعمير و نگهداري را دارند بهجاي المپهاي مهتابي.و انظباط کارگاهي و تميز کردن المپها ميش��ده اس��ت
 از اصليتري��ن پيش��نهادها براي بهب��ود وضعيت روش��نايي و کاهش،مطالعه ی حاضر بهنحوي اس��ت که با تغييرات ان��دک (غالباً نصب المپ موج��ود
. البته چيدمان هزينههاي روشنايي مصنوعي است.اضافي در اتاقها) ميتوان روش��نايي مطلوب را تأمين کرد
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