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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد
در سال 6931
بهزاد فوالدی ،1علویه زینب موسویان اصل ،2مجتبی شگرد ،3خدیجه پورش ،4حنان ساری

*5

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :روشنایی مطلوب از فاکتور های اساسی در فضاهای آموزشی می باشد ،بدیهی است که
در صورت نامساعد بودن میزان روشنایی در مدارس طیف وسیعی از آسیب ها ی اسکلتی
عضالنی ،بینایی ،عصبی و یادگیری برای دانش آموزان ایجاد می گردد .لذا این مطالعه با هدف

تاریخ دریافت15/55/25 :
تاریخ پذیرش15/51/15 :

سنجش شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه با میزان استاندارد انجام گرفته
است.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -مقطعی بوده که در مدارس ابتدایی ناحیه شرق
شهرستان اهواز اجرا گردید و در هر مدرسه با نمونه گیری طبقه ای تعدادی کالس و راهرو

ارجاع:

انتخاب و اندازه گیری شدت روشنایی عمومی با استفاده از روش شبکه ای صورت گرفت .از

اندازه گیری شدت روشنایی

دستگاه سنجش شدت روشنایی  Tes 1331جهت اندازه گیری روشنایی عمومی و موضعی

مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و

استفاده گردید .پس از گرد آوری اطالعات آنالیز داده ها با نرم افزار  Excelانجام گرفت.

مقایسه آن با مقادیر استاندارد

یافته ها :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که متوسط شدت روشنایی عمومی در  55درصد

درسال  .1312فوالدی بهزاد،

کالس ها و  22/5درصد راهروها کمتر از حد استاندارد توصیه شده است .از لحاظ وضعیت

مجتبی ،پورش خدیجه ،حنان
ساری .بهداشت کار و ارتقاء
سالمت .14-12 :)1(3 ;1311

همچنین سنجش روشنایی موضعی بر روی تخته و میز نشان داد که تنها  12/5درصد کالس ها
از وضعیت مناسب برخوردارند.
نتیجه گیری :چیدمان نامناسب و معیوب بودن اغلب سیستم های روشنایی منجر به توزیع
غیریکنواخت روشنایی در مدارس شده است .بنابراین در راستای ارتقای سطح سالمت و نیز
یادگیری دانش آموزان ،اصالح سیستم های روشنایی جهت دستیابی به روشنایی مناسب مطابق
با مقادیر استاندارد در مدارس پیشنهاد می گردد.
کلید واژه ها :شدت روشنایی ،مقادیر استاندارد ،مدارس ابتدایی
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گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
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4
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
5
*گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
(نویسنده مسئول)hanan.sari061@gmail.com :
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موسویان اصل علویه زینب ،شگرد

روشنایی مدارس دخترانه در مقایسه با مدارس پسرانه در وضعیت نامطلوب قرار داشتند.

بهزاد فوالدی و همکاران

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

مقدمه
حس بصری جزء حیاتی ترین حس بشر بوده و حدود  15تا

ناحیه باالی چشم وکمبود قدرت تطابق می شود ( .)12همچنین

 15درصد تأثیر پذیری افراد از محیط پیرامون خود به واسطهی

کمبود نور در محیط آموزشی مواردی همچون خستگی عصبی،

حس بصری آن ها حاصل می شود ( .)2،1از این رو انسان برای

آسیب به سالمت و بینایی افراد را موجب می شود ( ،)15از

به کارگیری بهتر مهم ترین حس خود نیازمند نور می باشد .نور

طرفی مشاهده شد که سیستم نامطلوب و نامناسب روشنایی

به بخشی از طیف الکترومغناطیس اطالق می شود که پس از

حتی در افرادی که چشم های سالم دارند سبب پیامدهای جانبی

دریافت توسط سلول های شبکیه چشم و ارسال پیام های حسی

همچون فیزیولوژیکی ،عصبی و روانپزشکی شده است (.)11

در مغز درک می گردد ( .)4،3روشنایی روز با اثر گذاشتن بر

آمارها حاکی از آن است که در حدود  11درصد از دانش آموزان

چرخه سیرکاردین ،عملکردهای فیزیولوژیکی بدن همچون

از عوارض و مشکالت چشمی رنج می برند که این پیامد ها می

خواب ،هوشیاری ،افسردگی و سالمت عمومی را تنظیم می نماید

تواند ارتباط مستقیم با ناکافی بودن نور محیط آموزشی داشته

( .)5شرایط نامساعد روشنایی سبب ناراحتی های گوناگون از

باشند (.)1

قبیل سر درد ،استرس ،نقص بینایی ،خیرگی ،بروز فشار تطابق

تنظیم نور کالس از جمله عوامل ایجاد رغبت در دانش آموزان

های چشمی ،بروز اختالالت اسکلتی عضالنی به علت وضعیت

جهت تحصیل ،آسایش بصری و افزایش بازدهی بوده که بایستی

نامناسب ،خستگی چشم واثرات روانی می شود (.)5،2

به نحوی باشد که از ایجاد چشم زدگی و خیرگی فراگیران

هستند .مدرسه مکانی است که آموزش ،پرورش و رشد شخصیت

آمریکای شمالی ( IESNA: Illuminating Engineering

افراد با روش های صحیح آموزشی در فضای فیزیکی مطلوب و

 )Society of North Americمقادیر مناسب شدت روشنایی

محیط های روانی مساعد آن انجام می گیرد ( .)1،1از آن جا که

 355و 555لوکس را به ترتیب برای استفاده از کامپیوتر  ،قرائت

دانش آموزان غیر از منزل ،بیشترین اوقات خود را در کالس

و نوشتن پیشنهاد نموده اند ،در ایران نیز مقادیر شدت روشنایی

درس سپری می کنند ،ایجاد یک محیط سالم به منظور حفظ و

بر روی میز مطالعه حداقل  355 luxو پیشنهاد شده 555 lux

ارتقای سطح سالمت دانش آموزان حائز اهمیت است ( .)15،1از

می باشد ( .)25گلمحمدی و همکاران در مطالعه خود با ارزیابی

طرفی روشنایی یکی از مهم ترین فاکتورهای فیزیکی و اصالح

شدت روشنایی در مدارس همدان روشن ساختند که  55درصد

پذیر در هر محیط آموزشی است .روشنایی مناسب بایستی یک

کالس های آموزشی شدت روشنایی کمتر از حد استاندارد

تعادل را میان نیاز های انسان ،اقتصاد و محیط فراهم نموده و

داشتهاند (.)4

یک شرایط مناسب را برای دانش آموزان جهت انجام فعالیت
هایی همچون نوشتن ،خواندن و غیره ایجاد نماید (.)12،11

با توجه به اینکه دانش آموزان مناسب ترین گروه هدف برای
ملت هستند و هرگونه عوارض چشمگیر در این گروه سنی دارای

روشنایی از نظر کمی و کیفی در کالس درس با عملکرد ،

منظور افزایش کارایی دانش آموزان و ایجاد رغبت در آن ها نیاز

یادگیری و سالمت دانش آموزان در ارتباط است ( .)13-15در

است که روشنایی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در

این صورت فرد برای دیدن به ماهیچه های دستگاه بینایی خود

فضاهای آموزشی مناسب باشد .لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی

فشار وارد کرده که این افزایش فشار به نوبه ی خود سبب

شدت روشنایی داخلی مدارس ابتدایی ناحیه شرق شهرستان

خستگی در این عضالت و نشانه هایی مانند ناراحتی  ،درد در

اهواز انجام گردید ،تا با در دسترس گذاشتن نتایج در اختیار
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بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که شرایط نامطلوب

پیامدهای فیزیکی ،روحی و اجتماعی فراوانی می باشد ( .)21به
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نخستین موسسه اجتماعی برای کودکان ،مدارس ابتدایی

جلوگیری نماید ( ،)11از این رو انجمن مهندسان روشنایی

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

بهزاد فوالدی و همکاران

مسئولین ذیربط بتوان در برنامه ریزی های آتی اقدامات الزم در

گردید .شدت روشنایی برای هر ایستگاه برحسب واحد لوکس

راستای مطلوب سازی روشنایی فضاهای آموزشی با استانداردهای

سنجش شد .در پایان با مقادیر استاندارد پیشنهادی توسط

بین المللی انجام داده شود.

کمیته ملی روشنایی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

روش بررسی

) (OELمورد مقایسه قرار گرفت ( .)25شایان ذکر است که

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی  -توصیفی که در

جهت افزایش دقت در اندازهگیری 3 ،الی  4مرتبه سنجش شدت

سال 1312در مدارس پسرانه و دخترانه مقطع ابتدایی ،ناحیه

روشنایی عمومی در هریک از مدارس صورت گرفت؛ میانگین آن

شرق شهرستان اهواز انجام گرفت .پس از تقسیم بندی ناحیه

ها به صورت متوسط شدت روشنایی گزارش شد و از میان مقادیر

شرق شهر اهواز به  5منطقه ،در مجموع  1مدرسه و در هر

شدت روشنایی سنجش شده ،حداقل و حداکثر شدت روشنایی

مدرسه با نمونه گیری طبقهای تعدادی کالس و راهرو انتخاب

نیز انتخاب گردید.

شد .سنجش هر یک از مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر

عالوه بر سنجش شدت روشنایی عمومی ،متوسط شدت

اندازه گیری روشنایی عمومی و

روشنایی موضعی در سطح میز و در سطح تخته نیز مورد بررسی

موضعی انجام شده در صبح در ساعات  1:35تا  11در فصل

قرار گرفت ،بدین منظور دستگاه به نحوی قرار گرفته شد که در

زمستان و در شرایط عادی دایر بودن کالس صورت گرفت .نور

ضمن قرائت ،سطح فتوسل دستگاه در راستای صفحه ای که

مصنوعی نیز در ساعات  15:35تا  15در فصل زمستان و

چشم کاربر به هنگام کار کامال یا بیشتر مواقع با آن درتعامل

درحالیکه کلیه چراغ ها روشن و پرده ها کشیده شده بودند؛

است قرا گیرد .از طرفی در حین اندازه گیری در هر یک از

اندازه گیری شد.

مدارس عالوه بر شدت روشنایی فاکتور های چون مساحت مکان

بوده است؛ بدین جهت

جهت اندازه گیری شدت روشنایی استفاده شد .جهت کالیبره

سطوح (دیوار ،سقف ،کف) ،نوع مدارس ،جنسیت و تعداد دانش

کردن دستگاه قبل از هر سنجش از روش کالیبراسیون نقطه صفر

آموزان مدرسه ثبت گردید .به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه

استفاده شد؛ به این صورت که نورسنج دستگاه را با کف دست

داده های گردآوری شده از نرم افزار  Excelاستفاده شد .این

پوشانده ،سپس دستگاه را روشن نموده در این حالت نمایشگر

مقاله حاصل انجام طرح تحقیقاتی مصوب با کد اخالق

دستگاه عدد صفر را نشان می دهد ،در غیر این صورت عدد نشان

 13157142IRAJUMS.REC.تحت حمایت کمیته تحقیقات

داده شده به عنوان عدد تصحیح در نتایج اندازه گیری لحاظ شد.

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.

سنجش (راهرو ،کالس) از روش شبکه ای استفاده شد .از این رو

مطالعه فعلی با هدف اندازه گیری شدت روشنایی در مدارس

پس از تهیه نقشه ساده از مکان مورد بررسی سطح مکان به

دخترانه و پسرانه و در  2شیفت صبح و بعد ازظهر بوده است.

صورت شبکه شطرنجی منظم تقسیم بندی شده ،به نحوی که

نتایج نشان داد که  15/5درصد سقف کالس ها و  35/5درصد

برای مکان های سر بسته ابعاد هر خانه شطرنجی بسته به ابعاد

دیوار کالس ها سفید بود .جنس کف کلیهی مدارس موزائیک و

مکان  3تا  15متر تعیین گردید؛ مرکز هر خانه شطرنجی به

عموما به رنگ کرمی بود 35/1 .درصد کالس ها دارای چراغ های

عنوان یک ایستگاه اندازه گیری در نظر گرفته شد .در هر یک از

معیوب و سوخته بودند که تأثیر چشمگیری در کاهش شدت

ایستگاه ها شدت روشنایی در ارتفاع میز مطالعه دانش آموزان

روشنایی داشتند ،همچنین وضعیت نگه داری منابع روشنایی در

(در ارتفاع  1متری) اندازه گیری و روی پالن شطرنجی ثبت

 32/25درصد مدارس نامطلوب بود 35/41 .درصد مدارس از
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به منظور بررسی شدت روشنایی عمومی مکان های مورد

یافته ها

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-19

از دستگاه لوکس متر مدل  Tes 1331ساخت کشور تایوان

مورد سنجش ،مساحت پنجره ،تعداد پنجره ،رنگ وجنس

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

بهزاد فوالدی و همکاران

چیدمان نامناسب منابع روشنایی و عدم توزیع یکنواخت

مشخصات معماری محیط مدارس و ویژگی های منابع روشنایی

روشنایی برخوردار بوده اند .مطابق جداول  2و  4متوسط شدت

مصنوعی هر یک در جدول  1گزارش شده است .نتایج اندازه

روشنایی راهروها در  22/5درصد موارد با مقدار استاندارد (-155

گیری شدت روشنایی عمومی مدارس پسرانه در دو شیفت صبح

 155لوکس) مطابقت نداشته و از حد استاندارد کمتر بوده است.

و بعد از ظهر در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :1ویژگی های منابع روشنایی و معماری مدارس پسرانه و دخترانه مورد مطالعه
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قهوه ای سنگ-گچ
زرد

گچ

قهوه ای سنگ-گچ

معیوب

سالم

کرمی

موزاییک

3

1

فلورسنت

11

2

35

25/25

پسرانه

مدرسهA

کرمی

موزاییک

_

4

فلورسنت

2

2

35

35

پسرانه

مدرسهB

کرمی

موزاییک

2

5

فلورسنت

4

2

34

32

پسرانه

مدرسهC

کرمیآجر-گچ
سنگ-گچ

کرمی
کرمی

موزاییک
موزاییک

2

2

-

فلورسنت
فلورسنت

4

1
4/5

2
5

32
25

35
31/5

پسرانه
دخترانه

مدرسهD
مدرسهE

سفید
طوسی -سنگ-گچ

کرمی

موزاییک

2

فلورسنت

15

2

2

32

23

دخترانه

مدرسهF

صورتی
2

سفید
کرمی

سنگ-گچ

کرمی

موزاییک

-

فلورسنت

4

4

4

32

41

دخترانه

مدرسهH

جدول  :2نتایج شدت روشنایی عمومی به تفکیک محیط مورد مطالعه در مدارس پسرانه
مدارس پسرانه
شیفت بعد از ظهر

شیفت صبح
مدرسه

اندازه گیری

روشنایی (لوکس)

روشنایی (لوکس)

مدرسهA

کالس

212/5

553/5

345/5

راهرو

42

121

151

32

کالس

155/5

115/5

342

114

355

راهرو

21

4455

253

35

513

کالس

15/5

112/5

145/5

11

155/5

112

راهرو

25

131

111

25

122

11

کالس

111/33

1521/22

322

122

422/33

225/33

راهرو

21

115

151

55

245

115

مدرسهC
مدرسهD

18

حداقل شدت

روشنایی (لوکس)

روشنایی (لوکس)

151/5

512/5

251/5

122

13
211/5
123

روشنایی (لوکس) روشنایی (لوکس)
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نام

محل

حداقل شدت

حداکثر شدت

مدرسهB

متوسط شدت

حداکثر شدت

متوسط شدت
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زرد-

سنگ-گچ خاکستری موزاییک

4

فلورسنت

11/25

5

33

52

دخترانه

مدرسهG

بهزاد فوالدی و همکاران

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

جدول  :3نتایج شدت روشنایی موضعی به تفکیک محیط مورد مطالعه در مدارس پسرانه
مدارس پسرانه
شیفت صبح
متوسط شدت
نام مدرسه

شیفت بعد از ظهر

متوسط شدت

محل اندازه گیری روشنایی موضعی در روشنایی موضعی در
سطح میز (لوکس) سطح تخته (لوکس)

متوسط نتیجه کلی

متوسط شدت

سنجش روشنایی

روشنایی موضعی

موضعی ایستگاه

در سطح میز

(لوکس)

(لوکس)

متوسط شدت روشنایی
موضعی در سطح تخته
(لوکس)

متوسط نتیجه کلی
سنجش روشنایی
موضعی ایستگاه
(لوکس)

مدرسهA

کالس

212/11

351/12

مطلوب

114/13

252/12

نامطلوب

مدرسهB

کالس

245/415

241/5

نامطلوب

115/33

145/13

نامطلوب

مدرسهC

کالس

141/11

155

نامطلوب

125

123/33

نامطلوب

مدرسهD

کالس

314/11

353/11

مطلوب

525/33

151/33

نامطلوب

همان طور که در جدول  2و  3آمده است ،از میان مدارس

کمترین مقادیر متوسط روشنایی عمومی ،متوسط شدت

پسرانه نوبت صبح مدرسه  Cبا اختصاص کمترین مقادیر

روشنایی موضعی در سطح تخته و میز به ترتیب :مدرسه C

متوسط شدت روشنایی ( 145/5لوکس) ،متوسط شدت

( 112لوکس) ،مدرسه  145/13( Bلوکس) و مدرسه 125( C

روشنایی موضعی در سطح میز ( 141/11لوکس) و متوسط

لوکس) بودند .بیشترین شدت روشنایی موضعی در سطح میز و

شدت روشنایی موضعی در سطح تخته ( 155لوکس) به خود

تخته در مدارس پسرانه هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر به

در میان سایر مدارس در اولویت رسیدگی به وضعیت روشنایی

ترتیب درمدارس  Dو  Aاست.
ظهر در جدول  5و  4نشان داده شده است.

جدول  :4نتایج شدت روشنایی عمومی به تفکیک محیط مورد مطالعه در مدارس دخترانه
مدارس دخترانه
شیفت صبح
حداقل شدت

حداکثر شدت

شیفت بعد از ظهر
(لوکس) روشنایی

روشنایی (لوکس)

روشنایی (لوکس)

322/5

222/5

152/5

311/5

221/5

111

111

24

115

11

253/22

122

255

211/5

24

12

55

542

314/5

152

22
121
151

نام مدرسه

محل اندازه گیری

مدرسهE

کالس

252/5

راهرو

35

کالس

155/22

351/33

راهرو

32

222

122

کالس

255/5

455/5

212/5

115

راهرو

31

122

51

11

کالس

131/5

315

225

55/5

212

راهرو

24

232

155

25

251

مدرسهF
مدرسهG
مدرسهH

روشنایی (لوکس) (لوکس) روشنایی
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متوسط شدت

حداقل شدت

حداکثر شدت

متوسط شدت
روشنایی (لوکس)
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قرار می گیرد .همچنین تمامی مدارس در نوبت بعد ازظهر
دارای وضعیت روشنایی نامطلوب بودند و در میان آن ها

نتایج اندازه گیری مدارس دخترانه در دو نوبت صبح و بعد از

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

بهزاد فوالدی و همکاران

جدول  :5نتایج شدت روشنایی موضعی به تفکیک محیط مورد مطالعه در مدارس دخترانه
مدارس دخترانه
شیفت بعد از ظهر

شیفت صبح
متوسط شدت

متوسط شدت

متوسط نتیجه

متوسط شدت

نام

محل

روشنایی موضعی

روشنایی موضعی

کلی سنجش

روشنایی موضعی

مدرسه

اندازه گیری

در سطح میز

در سطح تخته

روشنایی موضعی

در سطح میز

(لوکس)

(لوکس)

ایستگاه (لوکس)

(لوکس)

متوسط شدت

متوسط نتیجه کلی

روشنایی موضعی در
سطح تخته (لوکس)

سنجش روشنایی
موضعی ایستگاه
(لوکس)

مدرسهE

کالس

312/22

115/125

نامطلوب

115/22

124/225

نامطلوب

مدرسهF

کالس

151/44

122/11

نامطلوب

251/5

252/5

نامطلوب

مدرسهG

کالس

312/12

253/5

نامطلوب

251/13

211/22

نامطلوب

مدرسهH

کالس

352/13

113/22

نامطلوب

111/115

132/12

نامطلوب

در میان نتایج اندازه گیری روشنایی مدارس دخترانه در

نتایج اندازه گیری روشنایی مدارس دخترانه در نوبت بعد از

نوبت صبح تمامی مدارس در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند که

ظهر نشان داد که مدرسه  Hدارای کمترین مقادیر متوسط

با توجه به اندازه گیری در صبح و ساعات اولیه تابش خورشید

روشنایی عمومی ،روشنایی موضعی در روی سطح میز و در

در مقایسه با نتایج اندازه گیری وضعیت مشابه در مدارس

سطح تخته بوده است .همچنین باالترین مقادیر شدت روشنایی

پسرانه ،وضعیت وخیم تری داشته اند؛ در این میان مدرسه F

عمومی و موضعی در سطح تخته و میز به ترتیب در مدارس G

کمترین مقادیر روشنایی عمومی و موضعی را به خود اختصاص

( 314/5لوکس) و 215/5-252/5( Fلوکس) است.

دخترانه نوبت صبح دارای بیشترین مقادیر شدت روشنایی

کالس های مدارس پسرانه و دخترانه شیفت های صبح و بعد از

عمومی و موضعی است.

ظهر با استاندارد را نشان می دهند.

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
مدرسه D
متوسط شدت روشنایی استاندارد(لوکس)

مدرسه C

مدرسه B

متوسط شدت روشنایی شیفت بعد از ظهر(لوکس)

مدرسه A

متوسط شدت روشنایی بر حسب
لوکس

۴۰۰

متوسط شدت روشنایی شیفت صبح(لوکس)
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داده است .این در حالی است که مدرسه  Gدر میان مدارس

نمودارهای  1و  2مقایسه میانگین متوسط شدت روشنایی

نمودار  :1مقایسه میانگین متوسط شدت روشنایی کالس های مدارس پسرانه شیفت های صبح و بعد از ظهر با استاندارد
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بهزاد فوالدی و همکاران

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

355
255
155
5
مدرسه H
متوسط شدت روشنایی استاندارد (لوکس)

مدرسه G

مدرسه F

متوسط شدت روشنایی شیفت بعد از ظهر(لوکس)

مدرسه E

متوسط شدت روشنایی برحسب لوکس

455

متوسط شدت روشنایی شیفت صبح(لوکس)

نمودار  :2مقایسه میانگین متوسط شدت روشنایی کالس های مدارس دخترانه شیفت های صبح و بعد از ظهر با استاندارد

بر اساس نمودارهای  1و  2مدارس دخترانه در مقایسه با

بینایی و تاری دید در فراگیران دانش شود (.)25،24

کشوری برخوردار بودند؛ که از عمده دالیل کاهش شدت

در  55درصد کالس ها و  22/5درصد راهروها کمتر از حد

روشنایی مدارس دخترانه در مقایسه با مدارس پسرانه ،می توان

استاندارد توصیه شده است که در وضعیت نامطلوب قرار دارد.

به وجود المپهای سوخته که منجر به ایجاد سایه روشن و

نتایج این مطالعه نیز نشان می دهد که تنها  12/5درصد کالس

توضیع غیر یکنواخت روشنایی شده بود ،رنگ آمیزی غیر صحیح

ها از روشنایی موضعی مناسب ( 155-155لوکس) برروی تخته

دیوارها که سبب کاهش ضریب بازتابش دیوارها و هدررفت انرژی

و میز برخوردارند .در پژوهش گلمحمدی و همکاران که در

نورانی و توضیع روشنایی نامطلوب شده بود ،زمان سنجش برخی

مدارس دخترانه همدان در سال  13و  15انجام گرفت مشخص

از مدارس دخترانه که در وضعیت ابری صورت گرفته بود و باعث

شد که کمتر از  25درصد اماکن مورد سنجش از روشنایی

به حداقل رسیدن اثر تابشی خورشید در داخل مدارس شده بود

عمومی مناسب برخوردار بوده اند ،به نحوی که در سال  15تنها

و همچنین وضعیت نامناسب نگهداری سیستم روشنایی که منجر

 31درصد کالس ها روشنایی مطلوب داشتند و در سال 13

به کدرشدن و کثیفی سطح داخلی و بالطبع کاهش شار نوری

شدت روشنایی کلیهی کالسها در محدوده غیر قابل قرارگرفته

منابع روشنایی شده بود اشاره کرد.

است که نتایج این مطالعه همسو با مطالعه حاضر بود ( .)4در

مدرسه مکانی است که دانش آموزان و معلمان با هدف

های مطالعه خوابگاه های علوم پزشکی اصفهان پرداختند

فراگیری دانش اغلب اوقات خود را در آن می گذرانند .شرایط

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که از مجموع 24سالن مورد

محیطی آن ممکن است بر سالمت افراد تأثیرگذار باشد و منجر

مطالعه 15 ،سالن از روشنایی مناسب بر خوردار نبودند (.)22

به فشار جسمی یا روانی وپیامدهای ناشی از وضعیت نادرست

پژوهش داسیلو و همکاران نشان داد که روشنایی موضعی بر روی

بدن گردد ( .)23،22از آن جا که دید واضح به روشنایی مطلوب،

صندلی  15درصد از دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه کمتر

نیازمند است و ازطرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با روشنایی

از مقدار استاندارد  355لوکس می باشد ( ،)25که این پژوهش

همچون شدت ،شکل و نوع منبع روشنایی بر امر یادگیری دانش

ها همخوانی نزدیکی با نتایج مطالعهی حاضر دارند.

آموزان تأثیرگذار بوده و دلیل اصلی آن است که ازدیاد یا کاهش

باقری و همکاران در مطالعه ای به سنجش شدت روشنایی و

شدت روشنایی می تواند باعث بروز خواب ،عدم توجه ،خستگی

ارتباط آن با میزان خستگی درمیان دانشجویان زابل پرداختند ،
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بحث

مطالعهی جوان و همکاران که به ارزیابی شدت روشنایی سالن
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مدارس پسرانه از متوسط شدت روشنایی کمتر از حد استاندارد

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،متوسط شدت روشنایی عمومی

بهزاد فوالدی و همکاران

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شدت روشنایی عمومی و شدت

هم خوانی نزدیکی با نتایج این مطالعه دارند .بنابراین جهت

روشنایی موضعی به ترتیب در  11درصد و  155درصد موارد

کارایی بیشتر و کاهش خطرات سالمتی در فضاهای آموزشی

کمتر از مقدار توصیه شده است و همچنین در این مطالعه ارتباط

دست یافتن به میزان روشنایی مطلوب ضرورت دارد.

معنی داری بین شدت روشنایی عمومی و موضعی با خستگی
بینایی و حاالت روانی وجود داشت (.)21

در تحقیقی که توسط شیری و همکارانش در زمینه ارزیابی
شدت روشنایی کتابخانه دانشکدهها و بیمارستان های آموزشی

در مطالعهی نذری و همکاران در سال  1311با عنوان اندازه

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  1314صورت گرفت.

گیری و طراحی روشنایی عمومی در خوابگاه های دانشجویی

مشخص شد که متوسط شدت روشنایی در سالن مطالعه پسران

دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،میزان روشنایی اتاق های خواب و

و دختران به ترتیب  312 ،425لوکس است که در مقایسه با

سالن های مطالعه مورد بررسی کمتر از حد استاندارد بود که

حدود مجاز کشور در حد استاندارد بوده است که علت عمده آن

علت عمده آن کمبود و چیدمان نامناسب المپ ها بوده است

کافی بودن منابع روشنایی مصنوعی و بهره گیری مناسب از

( .)21فرخ زاد و همکاران نیز در مطالعهای به منظور ارزیابی

روشنایی طبیعی بود ( )33که با یافته های پژوهش حاضر

روشنایی و اثرات آن بر خستگی بینایی و حاالت روحی  -روانی

همسویی و هماهنگی الزم را ندارد.

نتیجه دست یافتند که شدت روشنایی موضعی در  11/24درصد

روشنایی مدارس ابتدایی ایالم را مورد بررسی قرار دادند و به این

بخش ها در روز و همه بخش ها در شب و شدت روشنایی

نتیجه رسیدند که  22درصد مدارس دارای شدت روشنایی

عمومی در  13/3درصد بخشها در روز و همه بخش ها در شب

استاندارد می باشند .همچنین نویسندگان گزارش نمودند که

کمتر از حد استاندارد می باشد که عوامل مؤثر در ایجاد روشنایی

میزان درخشندگی سطوح و مطلوبیت کیفی روشنایی بیشترین

نامطلوب نامناسب بودن تعداد و نوع منابع روشنایی ،چیدمان

تاثیر را بر مقدار شدت روشنایی عمومی داشته است که با مطالعه

نامناسب المپ ها ،رنگ نامناسب دیواره ها و عدم توزیع

ی حاضر همخوانی ندارد (.)34

یکنواخت روشنایی بود ( ،)35که نتایج این پژوهش ها همسو با
مطالعه حاضر بود.

احمد و همکاران (سال  )1315در ارزیابی وضعیت روشنایی
پارک های شهری کرمان بیان داشتند که میانگین شدت

در کشورکاستاریکا توسط  Espinozaنشان داد که در تمامی

لوکس) کمتر بوده است؛ نویسندگان کمبود منابع روشنایی و

اماکن مورد بررسی شدت روشنایی با میانگین  142/5لوکس

چیدمان نامناسب چراغ ها را از مهم ترین دالیل ناکافی بودن

ناکافی بوده؛ از این رو طراحی مجدد سیستم روشنایی مصنوعی

میزان روشنایی ذکر کردند ( .)35در مطالعه ی اسماعیلی و

پیشنهاد گردید ( .)31همچنین  Fodeyiو همکاران در مطالعه

همکاران که به ارزیابی شدت روشنایی کتابخانه های دانشگاه

خود با هدف ارزیابی کیفیت شرایط درونی کالس های آموزشی

علوم پزشکی رفسنجان در سال  1312پرداخته اند؛ نتایج ایشان

مدارس ابتدایی ایالت متحده عربی به این نتیجه رسیدند که از

بیانگر این واقعیت است که میانگین شدت روشنایی در نیمی از

 12کالس تحت سنجش 2 :کالس متوسط شدت روشنایی آن ها

اماکن مورد بررسی از حد استاندارد کشوری کمتر بوده است از

در محدوده  455-155لوکس 2 ،کالس دارای میانگین شدت

این رو با توجه به اثرات نامطلوب کمبود روشنایی بر سالمت و

روشنایی  155-255لوکس و سایر کالسها از وضعیت روشنایی

بهره وری افراد اصالح سیستم روشنایی در کتابخانه ها ضرورت

مطلوب ( 355لوکس) برخورداربودند ()32؛ که این پژوهش ها

دارد ( .)32که این یافته ها نیز با نتایج اکثر مطالعات قبلی
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بررسی وضعیت روشنایی کتابخانه دانشگاه آموزش از راه دور

روشنایی در پارک های مورد سنجش از مقدار استاندارد (35-55
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کارکنان بخش های بیمارستان والیت شهرستان دامغان به این

پاکیده و همکاران در مطالعه ای در سال 1313وضعیت

بهزاد فوالدی و همکاران

اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان...

همخوانی دارد و در مطالعه ما نیز مورد تأیید بود .برخالف این

منابع روشنایی و همچنین سطوح داخلی بناها جهت تامین

واقعیت که که تنظیم نمودن همیشگی سیستم های روشنایی

روشنایی مناسب در محیط های آموزشی توصیه می شود.

توسط انسان و ایجاد روشنایی مطلوب منجر به بهره وری باالتر

تقدیر و تشکر

محیطهای کاری می شود؛ تکنولوژی نوین در حال حاضر،

بدین وسیله از کلیه مدیران مدارس تحت پوشش وگروه

روشنایی را براساس نور روز طبیعی پیشنهاد می نماید .به عبارت

مهندسی بهداشت حرفه ای و همچنین حمایت مالی معاونت

دیگر روشنایی توسط سیستم کنترلی به طور خودکار تنظیم

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که

شده به این نحو که سنسور پس از سنجش میزان نور روز ،سطح

همکاری الزم را در اجرای این طرح تحقیقاتی مصوب با کد طرح

روشنایی را بسته به در دسترس بودن نورروز برای یک زمان

 96s61داشته اند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.

معین نگه می دارد که این امر منجر به صرفه جویی در مصرف

مشارکت نویسندگان

انرژی نیز می گردد (.)31،35

طراحی پژوهش :ز.م ،م.ش ،خ پ

نتیجه گیری

جمع آوری داده :ح.س ،م ش

بر اساس نتایج این مطالعه شدت روشنایی در اکثر اماکن مورد

تحلیل داده :ح.س ،ب.ف

سنجش در وضعیت نامطلوب قرار دارد و عدم نظافت و معیوب

نگارش و اصالح :ح.س ،ز.م

بودن اکثر منابع روشنایی بیشترین تأثیر را در توزیع

تضاد منافع

غیریکنواخت روشنایی داشته است .از این رو طراحی مجدد و

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده

اصالح سیستم های روشنایی ،استفاده از رنگ های روشن جهت

است.
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The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the
Standard Values in 2017
Behzad FOULADI1, Zeinab MOSAVIANASL2, Mojtaba SHEGERD3, Khadije PORESH4, Hanan SARI 5*

Abstract

Original Article

Introduction: Desirable lighting is of the main factors in educational spaces.
It is clear that schools with inadequate lighting cause great musculoskeletal
injuries, vision problems, neurological and learning problems in students.
Therefore, this study aimed to measure the lighting intensity of elementary
schools in Ahvaz city and to compare it with the standard values in 2017.
Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out among the
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elementary schools in the eastern area of Ahvaz. A number of classes and
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halls were selected from each school by cluster sampling method. Then, the
intensity of general lighting was measured using a network method. The 1339
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Tes brightness measuring instrument was used to measure the general and
local illumination. Finally, data were analyzed by Excel software.
Results: The results showed that the average brightness intensity was lower
than the recommended standard in 75 percent of classes and 62.5 percent of
halls. In terms of lighting conditions, girls' schools were more undesirable
compared with boys' schools. Moreover, measurement of localized lighting
on boards and tables showed that only 12.5 percent of classrooms had a good
condition.
Conclusion: The inappropriate and faulty sources of lighting systems have
led to a non-uniform distribution of lighting in schools. Therefore, in order to
improve the level of students' health and learning, lighting systems should be
corrected to achieve appropriate illumination in accordance with the standard
values in schools.
Keywords: Light intensity, Standard values, Elementary school

1

Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, , Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2
Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Larestan University of Medical Science,
Larestan, Iran
3
Department of Occupational Health and Safety Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran
4
Department of Occupational Health and Safety Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran
5
Department of Occupational Health and Safety Engineering, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
*(Corresponding Author: hanan.sari061@gmail.com)

38

8931 بهداشت کار و ارتقاء سالمت | سال سوم | شماره اول | بهار

