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 چکیده

 تحصایل،  جهات  رغبات  و باازدهی  افزایش و بصری آسایش ایجاد. دارد باالیی اهمیت تحصیلی پیشرفت در بصری یفیتک تامین آموزشی های درمحیط: مقدمه

 دخترانه مدارس داخلی روشنایی شدت ارزیابی باهدف مطالعه این. است انآموز دانش بینایی در اختالل از جلوگیری و درس کالس روشنایی تنظیم فواید ازجمله

  .بپردازد آن احتمالی مشکالت شناسایی به بتواند تا است شده انجام 3131و3185 یها سال در همدان شهر

 متوساط  زماانی،  مقطع هر در. است پذیرفته انجام همدان شهر دخترانه مدارس در 3131 و 3185 های¬سال در زمانی، مقطع دو در مطالعه این :هاروشمواد و 
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 نگهاداری  داخلای،  سطوح نظافت ،روشن سایه وجود ها،¬چراغ داری¬نگه ها،¬چراغ چیدمان الگوی شامل کیفیتی معیارهای وضعیت روشنایی، شدت بر عالوه. گردید
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 در کاه  طوری به اند بوده برخوردار مطلوب روشنایی از بررسی مورد اماکن کل 25% از کمتر ارزیابی، مقطع دو هر در مطلوبیت، معیارهای همه به توجه با :هايافته

 گرفته قرار قبول غیرقابل محدوده در ها کالس تمامی روشنایی شدت 31 سال در و اند بوده مطلوب عمومی روشنایی دارای درس های کالس از% 31 فقط 85 سال

 سطوح بازتابش ضرایب دهد¬می نشان ارزیابی نتایج همچنین. داشت قرار استاندارد محدوده رد درس ¬کالس 1% تنها  سیاه تخته روی بر موضعی روشنایی شدت و

 .دارند قرار مطلوب بازه در

 دهناده  نشان ،85 سال روشنایی ارزیابی نتایج با آن مقایسه و 31 سال در مدارس سیاه تخته روی بر موضعی و عمومی مطلوب روشنایی وجود عدم :یگيرنتيجه

 عماده  از تاوان  مای  را نامناسب و ای¬رشته های¬المپ از استفاده و نامناسب چیدمان الگوی. پابرجاست مدارس برای روشنایی تامین مشکل هنوز که تاس امر این
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 … در همدان شهر دخترانه مدارس داخلی روشنایی ارزیابی 

 

  3131 زمستان، 4، شماره2مجله ارگونومی، دوره  

   مقدمه

 ناور  باه  نیااز  بینایی یعنی خود حس نتری مهم کارگیری به برای انسان

 از پاس  کاه  اسات  الکترومغنااطیس  طیا   از بخشای  نور. دارد محیط

 حسی های پیام ارسال و شبکیه های سلول توسط چشم در آن دریافت

 روشانایی  باا  محیطی در شخص که هنگامی(. 3) شود می درک مغز در

 باا  صااویر، ت یاا  و اشایا   باا  چشم فاصله کاهش با گیرد، می قرار ناکافی

 بیناایی  تطااب   افازایش  در سعی بینایی، دستگاه های¬ماهیچه بر فشار

 کمباود  و چشم باالی درد عالمت با چشم، های ماهیچه خستگی. دارد

 محساوب  بیناایی  دساتگاه  به ازحد بیش فشار عوارض از تطاب ، قدرت

 شاادن مخاادوش موجاب  روشاانایی، نامناسااب شارایط (. 2) شااود¬مای 

(. 1) شاود  می کار در اشتباه احتمال افزایش و محیطی بصری اطالعات

 وجاود  باه  کااملی  و مناساب  بینایی های پیام شرایط، این در همچنین

 پایاه  بار . یاباد  می افزایش تصویر تشکیل مدت طول درنتیجه آید،¬نمی

 ارتقاا   موجب تواند می محیط مناسب روشنایی پژوهشگران، های یافته

 خااواب کیفیات  بهباود  و شاب  در بادن  دماای  افات  انساان،  عملکارد 

 اذیات  یاا  درد ناراحتی، احساس موجب زیاد خیلی روشنایی(. 4)گردد

 وظیفاه  انجاام  هنگاام  در فارد  تمرکاز  روی آن تااییر  که شود می فرد

 قرار خود تاییر تحت نیز را فرد عملکرد کل نهایت در و شود می نمایان

 .دهد می

 و آساایش  ویر محایط،  دیاداری  تزئیناات  مشاهده طری  از روشنایی

 کال  بار  نیاز  خاوب  احسااس  و آساایش  ،گاذارد  می تاییر فرد احساس

 و فاردی  ظااهر  بار  روشانایی  همچناین . است گذار تاییر فرد عملکرد

 بار  فردی بین روابط و گذارد¬می تاییر فردی بین روابط بر فردی ظاهر

 بیولاوییکی  سااعت  بار  روشانایی  با تماس. گذارد¬می تاییر گروهی کار

 و گاذارد  می تاییر سیرکادین ریتم بر بیولوییکی ساعت و هگذاشت تاییر

 و روشانایی  ساط  . گاذارد  می تاییر فردی، عملکرد بر سیرکادین ریتم

 تااییر  افاراد  حوصاله  و حاال  روی تحریکی، ایرات طری  از رنگ دمای

 .دهاد  مای  افازایش  را فاردی  عملکارد  بهتر حوصله و حال و گذارد می

 و دهاد  مای  کااهش  را آلاودگی  وابخا  مقادار  روشانایی  سط  افزایش

 صاورت  در(. 5) گاذارد  مای  تااییر  فاردی  عملکارد  روی آلودگی خواب

 چشام،  خساتگی  مانناد  ایراتای  روشانایی،  ساامانه  ناامطلوب  طراحی

 و درخشاندگی  یا و کم نور از ناشی های¬تصادف و بینایی نقص سردرد،

 در فنای  اصاول  رعایات  فواید از یکی(. 1) کند می بروز زدگی چشم یا

 برای مناسب شرایط ایجاد الکتریکی، مصنوعی روشنایی منابع طراحی

 و کننادگان  اساتفاده  آساایش  گارفتن  نظار  در(. 7) است زندگی و کار

 بهداشاتی  و ارگونومی ایمنی، های¬جنبه و محیطی زیست اصول رعایت

 وظاای   از مطلوب، روشنایی به رسیدن برای منابع از بهینه استفاده با

 رعایات  منظاور  باه (. 3) اسات  ای¬حرفه بهداشت و اییروشن مهندسین

 کار محیط برای مناسب روشنایی باید کارکنان، سالمت و ایمنی اصول

 نتاایج  بار  مادیریت  تغییر(. 1) گردد تامین روزمره وظای  انجام جهت

 فردی عملکرد بر هم فرایند تغییر نتایج و است گذار تاییر فرایند تغییر

 در تغییار  یا   روشانایی  در تغییر گفت توان¬می پس گذارد،¬می تاییر

 .(8) باشد می فرایند

مورد توجه  آموزشی محیط بصری هایویژگی باال، باکیفیت مدارس در

 75% بااا بینااایی حااس انسااان، حااس 5 بااین در(. 3)گیاارد قاارار ماای

 حس المسه، حس شنوایی، حس و دارد یادگیری در را تاییر بیشترین

 گیرناد  مای  قارار  بعادی  هاای ¬رتبه در بترتی به چشایی حس و بویایی

 بصااری لحااا  بااه روخااوانی کااه دهااد ماای نشااان هااا¬پااژوهش(. 31)

 در کاه  پژوهشای  نتاایج . اسات  انآموز دانش برای تکلی  ترین پرتنش

 آمریکاا،  متحاده  ایاالت در دهد؛می نشان است شده انجام 3375 سال

 کاه  لیدرحاا  دارند، بینی نزدی  مشکل التحصیل فارغ دانشجویان %88

 ای¬مدرساه  بناابراین  ؛باشاند  می بین نزدی  مردم عموم درصد 45 تنها

 باشاد،  پاایین  آن کیفیات  و باوده  ناکاافی  روشانایی  میازان  آن در که

 باعا   دارد، فیزیولویی بر محیط روشنایی که تاییری دلیل به تواند¬می

 افازایش  و بصری آسایش ایجاد(. 33) شود آموز دانش یادگیری کاهش

 درس، کالس نور تنظیم فواید ازجمله تحصیل، جهت رغبت و بازدهی

 در(. 32) اسات  انآماوز  داناش  زدگای  چشام  و خیرگی از جلوگیری و

 انجاام  نهاوناد  شهر های¬دبستان روشنایی ارزیابی باهدف که ای¬مطالعه

 روشانایی  از ،ماوردنظر  هاای ¬کاالس  از 1/11% گردید مشخص گرفت،

 کمتار  روشنایی شدت دارای ها¬سکال 4/7% بودند، برخوردار استاندارد

 ساق   از بیشتر ها¬کالس 2/12% روشنایی شدت و اند¬بوده استاندارد از

 و مادارس  بااالی  تعاداد  به توجه با(. 32) بود( لوکس 511) استاندارد

 در محیطی ارگونومی اصول رعایت به توجه لزوم و کشور آموزان دانش

 سان  در آموزان دانش هک نکته این داشتن نظر در و آموزشی مکان این

 شاوند،  مبتال چشمی های¬آسیب به که درصورتی و دارند قرار کم نسبتا

 کاه  بگذرانناد،  را خاویش  عمر باقی ها¬آسیب این با همراه باید ناچار به
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  3131زمستان ، 4، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 

 در محقا   ،کند می بیشتر نیز را اجتماعی مشکالت ایجاد احتمال خود

 دخترانه مدارس یداخل روشنایی ارزیابی با تا کوشد می   حاضر مطالعه

 .بردارد احتمالی عوارض این کاهش برای مفید گام ی  همدان، شهر

 ها روش و مواد

 این مطالعه توصیفی در مدارس دخترانه شاهر همادان در دو مقطاع   

در مرحلاه  . انجاام پذیرفتاه اسات    3131و  3185های ، در سالزمانی

 صاورت  باه مدرساه   32، در ابتادا تعاداد   3185یکم مطالعه، در ساال  

مطالعه پایلوت انتخاب شد که با توجاه باه میاانگین     عنوان بهتصادفی 

بدست آمده و با در نظر گرفتن  55لوکس، انحراف معیار  33روشنایی 

مدرسه  11، تعداد حجم نمونه 35/1فاصله اطمینان  2/1 مطالعهدقت 

تصادفی ی  کالس،  صورت بهدر هر مدرسه، در هر طبقه . شد برآورده

اداری و ی  راهارو انتخااب گردیاد و پاس از ترسایم نقشاه       ی  اتاق 

. گیاری شاد  اندازه ها آنها، روشنایی عمومی در  مکان و جانمایی چراغ

های درس عالوه بر روشنایی عمومی، روشنایی موضعی روی در کالس

دساتیابی بهتار باه     منظور بههمچنین . گیری شدتخته سیاه نیز اندازه

انه روشنایی، در هر مکان ماورد بررسای،   دالیل مشکالت احتمالی سام

عالوه بر شدت روشنایی، معیارهاای کیفیتای    ها آنوضعیت هر ی  از 

، روشان  ساایه ها، وجاود  داری چراغها، نگهالگوی چیدمان چراغ: شامل

نظافت سطوح داخلی، نگهداری سامانه روشنایی، نوع چاراغ و تناساب   

ار گارفتن عماده ساال    با توجه باه قار  . فنی طراحی نیز بررسی گردید

تحصیلی در پاییز و زمساتان و باه دلیال شارایط آب و هاوایی شاهر       

همدان که در این دو فصل، روزهای ابری، بارانی و برفی نسبتا زیاادی  

دارد، ارزیابی شدت روشنایی ترکیبی مصنوعی و طبیعای در روزهاای   

 . غیر آفتابی صورت گرفت

دت روشانایی عماومی و   ش 3131در مرحله دوم این مطالعه، در سال 

مدرساه دختراناه    8کاالس درس   31موضعی بر روی تخته سایاه، در  

همچنین مساحت کالس و تعاداد  . شد گیری اندازهشهر همدان مجددا 

سالم و معیاوب باه هماراه ناوع و تاوان       های چراغآموزان، تعداد دانش

 .یبت شد آنهاالکتریکی 

محاادوده  331در مجمااوع در ایاان تحقیاا ، روشاانایی عمااومی در   

راهاارو  13اتاااق اداری و  11کااالس درس،  85گیااری، شااامل  اناادازه

میزان روشنایی مصنوعی توسط دستگاه لاوکس متار    .گیری شد اندازه

Lutron Lx 101    پس از کالیبراسون نقطه صفر، مورد سانجش قارار

، باا  گیاری  انادازه های متوسط شدت روشنایی عمومی محدوده. گرفت

انجمن مهندسین روشانایی   شده توصیههای  فرمول استفاده از الگوها و

محاسابه  ( Illuminating Engineering Society) آمریکای شمالی

وارد و با  31نسخه  SPSS افزار نرمهای گردآوری شده در داده. گردید

استاندارد  شده توصیههای آماری با توجه به حد مجاز استفاده از آزمون

جمان مهندساین روشانایی آمریکاای     انو بهداشات مادارس    نامه آئین

 .شمالی مقایسه و از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت

 ها يافته

با اتمام مرحله یکم مطالعه حاضر مشخص شاد کاه    :نتایج مرحله یکم

-گروه 1/54%ها در مکان مورد بررسی، چیدمان چراغ 374از مجموع 

از  2/41%دیا ، در  ها از نوع خطی ناپیوسته در ی  رهای مکان چراغ

. باشاد  میای منفرد از نوع نقطه 2/5%ای در چند ردی  و در نوع نقطه

هاایی کاه الگاوی    کلیاه محادوده   دهاد  مای ارتباط بین متغیرها نشان 

ای منفرد دارند شدت روشنایی ناکافی دارند و از مجموع چیدمان نقطه

ارند، ای که الگوی چیدمان خطی ناپیوسته در ی  ردی  دمحدوده 35

 71شدت روشنایی ناکاافی دارناد و از مجماوع    ( 1/11)%محدوده  11

محاادوده  53ای در چنااد ردیاا  دارنااد، محاادوده کااه الگااوی نقطااه

آناالیز واریاانس نشاان داد کاه      نآزمو. روشنایی کافی ندارند( 3/12)%

داری  هاای مختلا  اخاتالف معنای     شدت روشنایی در الگوی چیدمان

ای، در مااوارد از چااراغ رشااته  1/45%در (. >115/1P) داشااته اساات

-از هر دو نوع رشاته ( 3/31)%چراغ فلورسنت و در بقیه موارد  %5/42

 شادت  جینتاا  3در جدول شاماره  . استفاده شده است فلورسنت ای و 

باا انجاام   . مرحله یکم آمده اسات  پژوهش طیمح  یتفک به ییروشنا

مادارس ماورد   این پژوهش مشخص شد که میانگین شدت روشانایی  

لوکس باوده و از حاد متوساط     8/345بررسی در مرحله یکم مطالعه، 

 ناماه  آیینو  انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالیی شده توصیه

 .باشدلوکس، کمتر می 7/221یعنی بهداشت مدارس 

موارد شدت روشنایی موجود  7/24%گیری نشان داد که تنها در اندازه

تار از  ماوارد پاایین   1/75%بقات داشاته و در   با مقادار اساتاندارد مطا  

آماده اسات،    2یکه در جدول شاماره  طور همان. است  استاندارد بوده

دهد ضرایب بازتاابش ساطوح در باازه مطلاوب     نتایج ارزیابی نشان می
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، جهات  11-%81بازه مطلوب ضریب بازتابش جهت ساق   . قرار دارند

متوساط تعاداد   . (3) باشد می 21-41%و جهت ک   41-11%دیوارها 

بارآورد شاد کاه تااییر کاهناده در شادت        3/21%های معیاوب  چراغ

روشانایی و  آزمون آماری نشان داد بین شادت  . روشنایی داشته است

وایه (. >13/1P) های معیوب ارتباط معناداری وجاود دارد درصد چراغ

شاود کاه باه هار دلیال ممکان       به چراغی اطالق می "چراغ معیوب"

ماورد   48در . ساوختگی الماپ، تواناایی تولیاد ناور را نادارد       ازجمله

آزماون آناالیز واریاانس    . شاود  میمحسوس دیده  روشن سایه( 1/27)%

هااایی کااه ن مقااادیر شاادت روشاانایی بااا محاادودهنشااان داد کااه باای

 (. >113/1P)محسوس دارند اختالف معناداری وجود دارد روشن سایه

پژوهش طيمح کيتفک به يیروشنا شدت جينتا: 1جدول   

مطالعه مرحله يکم   

محل 

گيری اندازه  
 تعداد

انحراف  (Lx)روشنايی 

 معيار

شدت 

 روشنايی 

 ميانگين حداکثر حداقل الزامی

4/373 132 17 13 کالس  1/75  111 

1/383 117 47 11 اتاق اداری  1/71  111 

1/31 222 25 13 راهرو  1/52  311 

8/345 117 25 374 مجموع  3/74  7/221  

مطالعه مرحله يکم پژوهش طيمح یمعمار یها یژگيو: 2ول جد  

(واحد)ويژگی   ميانگين حداکثر حداقل 
انحراف 

 معيار

1/4 (m) طول  1/72  1/31  8/31  

5/3 (m) عرض  1/31  2/4  4/3  

m) مساحت
2) 8/33  4/211  1/47  3/11  

1/1 (m)ارتفاع جانبی   5/1  3/1  2/1  

7/3 (m)ها ارتفاع طراحی چراغ  2/1  4/2  4/1  

1/15 )%(ضریب بازتابش سق    1/75  3/71  5/2  

1/41 )%(ضریب بازتابش دیوار   1/18  3/57  2/1  

1/21 )%(ضریب بازتابش ک    1/41  5/11  1/4  

1/3 تعداد چراغ در هر محدوده  1/38  1/4  7/2  

1/1 )%(چراغ معیوب   1/311  3/21  1/24  

 

موارد نظافت ساطوح داخلای    4/17%در مرحله یکم مطالعه حاضر، در 

آزمون آمااری یابات کارد باین شادت روشانایی و       . باشد مینامطلوب 

 وضااعیت نظافاات سااطوح داخلاای رابطااه معناااداری وجااود ناادارد    

(481/1P= .) مااویر باار   رمعلاا  و گردوغبااا  تمااوارد، ذرا 8/41%در

آزمون آنالیز واریانس نشاان داد کاه باین    . داشته است دروشنایی وجو

 وجود دارد داری معنیشدت روشنایی و وضعیت وجود گردوغبار رابطه 

(113/1P< .)موارد  1/51%های پژوهش انجام شده، در بر اساس یافته

کاالس   13از مجماوع  . باشاد یی نامطلوب مای روشنا داری نگهوضعیت 

شدت روشنایی موضاعی  ( 8/5)%درس، مورد بررسی فقط چهار کالس 

میاانگین شادت روشانایی    . بر روی تابلو داشاتند ( لوکس 111) کافی

از لحا  تناسب فنی . لوکس بود 1/315ها موضعی بر روی تابلو کالس

در نهایات  . شاد بانامطلوب می 7/55%موارد مطلوب و  1/44%طراحی، 

وضعیت سامانه تامین روشانایی مادارس مرحلاه     1/85%مشخص شد 

( 4/34)%باشد و در ساایر ماوارد   یکم مطالعه معیوب و قابل اصالح می

 . باشدسامانه تامین روشنایی مدارس مطلوب می

، وضااعیت 3131در اداماه ایان مطالعاه، در ساال     : نتاایج مرحلاه دوم  

 472شاد کاه در مجماوع تعاداد     کالس درسی بررسای   31روشنایی 

متار مرباع مشاغول باه تحصایل       117در مساحتی بالغ بار   آموز دانش

 آموز دانشنفر  5/23میانگین  طور بهدر هر کالس  دیگر عبارت به. بودند

شرح کامال  . متر مربع مشغول به تحصیل بودند 1/3با سرانه مساحت 

 . است آمده 1در جدول شماره نتایج بررسی مرحله دوم مطالعه 

نتايج مرحله دوم مطالعه: 3جدول شماره   

 ميانگين حداکثر حداقل مورد
انحراف 

 معيار

8/4 8 4 تعداد چراغ کالس  2/3  

8/1 25 1 )%(چراغ معیوب کالس  1/31  

11 121 8/351 (w)توان مصرفی  75 

58 251 1/327 (Lx)شدت روشنایی کالس  1/11  

11 118 1/337 (Lx)شدت روشنایی تخته  4/81  

5/23 14 23 (نفر)آموز دانشتعداد   8/1  

m)سرانه مساحت
2) 3 8/3  1/3  2/3  

لوکس و میاانگین   1/327درس  های کالسمیانگین روشنایی عمومی 

شادت  . لاوکس باوده اسات    1/337شدت روشنایی روی تختاه سایاه   

لاوکس باوده و در محادوده     111هاا کمتار از   روشنایی تمامی کالس

شدت روشانایی موضاعی بار روی تختاه     . ندگیرقرار می قبول غیرقابل
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. درس در محدوده استاندارد قارار داشات   های کالساز  1%سیاه  تنها 

یا هالوینه استفاده شاده   ای رشتهدرس از المپ  های کالس 5/32%در 

جهت تامین روشنایی بکاار   فلورسنت المپ ( 5/87)%و در بقیه موارد 

 .رفته است

 گيری نتيجهو  بحث

آموزشای اسات کاه     هاای  فعالیات س درس محلی بارای  مدرسه و کال

بارای   شود میخواندن و یا نوشتن انجام  صورت بهها بیشتر این فعالیت

جلوگیری از آسیب به حس بینایی باید روشنایی مناسب برای این کار 

وضاعیت نامناساب    دهناده  نشاان نتاایج مطالعاه حاضار    . تامین گردد

کاال  25%کمتاار از  .روشاانایی داخلاای ماادارس شااهر هماادان اساات 

از روشانایی  ( کاالس، اتااق اداری و راهارو   )مرحلاه اول   هاای  محدوده

-های درس نامناسبمناسب برخوردارند و این وضعیت در مورد کالس

هاای درس دارای  از کاالس  31%ی کاه فقاط   صاورت  باه باشاد،  تر مای 

روشنایی موضعی مناسب بار روی   1%روشنایی عمومی مناسب و تنها 

نتایج مطالعاات خاارا از کشاور مانناد نتاایج      . خوردارندتخته سیاه بر

از  31%دهد که روشنایی موضاعی و همکاران نشان می داسیلوامطالعه 

 باشاد  مای لاوکس   111ان مورد مطالعه، کمتر از مقدار الزام آموز دانش

و یا در مطالعه دیگری مشخص شد شدت روشنایی بیشتر منازل  (31)

 مسکونی امریکا کمتر از حداقل شدت روشنایی اساتاندارد باوده اسات   

این در حالی است که موسوی و همکاران در مطالعاه خاود کاه    . (34)

بررسی وضعیت روشانایی مادارس ابتادایی شهرساتان نهاوناد       باهدف

هاا در محادوده   کالس 11%انجام شد، گزارش دادند متوسط روشنایی 

ج ارزیااابی روشاانایی عاادم مطلوبیاات نتااای. (32) دارد اسااتاندارد قاارار

های عمومی و موضعی بر روی تخته سیاه مدارس شهر همدان در سال

ی این امر است که مشکل تامین روشنایی دهنده نشان 3131و  3185

 .این مدارس هنوز پابرجاست

هایی کاه الگاوی چیادمان چاراغ     شدت روشنایی ناکافی همه محدوده

ایان ناوع چیادمان را در    ای منفرد دارند، به خوبی تااییر منفای   نقطه

در الگوی خطای پیوساته و خطای ناپیوساته     . دهدروشنایی نشان می

نداشته است و در هر دو الگو مقدار روشانایی   درنتیجهتفاوت چندانی 

چیادمان   کاه  ایان عاالوه بار   . تقریبا برابر و البته نامناسب باوده اسات  

کای از  تواناد ی شود، میها موجب روشنایی نامناسب مینامناسب چراغ

ماورد   48در مطالعاه حاضار در   . محیط باشد روشن سایهدالیل ایجاد 

محسوس مشاهده شده اسات کاه عمادتا ساایه در عما        روشن سایه

در پژوهش جوان و . ها ایجاد شده استفضای کالس و به دور از پنجره

هاای مطالعاه   ارزیاابی شادت روشانایی ساالن     منظاور  بههمکاران که 

 24علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت، از مجموع های دانشگاه خوابگاه

. سالن مطالعاه از روشانایی مناساب برخاودار نباود      35سالن مطالعه، 

مناسب نبودن تعداد منابع روشنایی موجاب ایجااد روشانایی زیااد در     

توزیع نامناسب روشنایی  درنتیجهها به علت نور خورشید و کنار پنجره

 . در سالن مطالعه گزارش شده است

ضاریب بهاره   )ای با مصرف انریی باال و راندمان پایین های رشتهمپال

یا   ( 2%وات بر لومن و ضاریب بهاره الکتریکای کمتار از      31حدود 

باا  . (32) اناد های عمومیانتخاب نامناسب برای تامین روشنایی محیط

موارد مدارس مرحله یکام مطالعاه، از    51%در بیش از  که اینتوجه به 

این استنباط را داشات کاه    توان میای استفاده است، رشته های المپ

درس، عدم استفاده از الماپ باا    های کالسروشنایی کم یکی از دالیل 

از ( 21)% تاوجهی  قابلتعداد  که اینبعالوه . باشد میبهره نوری مناسب 

اند که آزمون آماری هام تااییر آن را   های اشاره شده معیوب بودهچراغ

همچنین با مقایسه درصد و نوع . در کاهش روشنایی ایبات کرده است

در طی این بازه  شود میمشخص  31و  85و سال چراغ بکار رفته در د

کاهش و میانگین درصاد چاراغ    11%ای زمانی استفاده از المپ رشته

 .درصد کاهش داشته است 37%معیوب نیز 

مناسب بودن ضرایب بازتاابش ساطوح موجاود اعام از کا ، ساق  و       

دیوارهای مدارس مورد مطالعه، یا  ویژگای متبات، ماویر و مهام در      

ضارایب  . های آسایش دیداری مناسب استدارای ویژگیایجاد محیط 

بازتابش خیلی کم موجب کاهش روشانایی شاده و خیلای بااال باودن      

خیرگای   درنتیجهضریب انعکاس هم باع  ایجاد منابع نوری مجازی و 

ی باشاد  صورت بهتنظیم روشنایی کالس باید . شودو خستگی چشم می

باا در نظار داشاتن    . (32) که از خیرگی و چشم زدگی جلوگیری کند

ام گرفته است و مقدار مقطعی انج صورت بهاین نکته که مطالعه حاضر 

زمانی مربوط به نظافت تفااوت   های دورهنظافت سطوح و گردوغبار در 

تر در زمینه تااییر  شود برای دستیابی به نتایج دقی دارد، پیشنهاد می

گیری شدت روشنایی در زمان قبال و  این دو عامل در روشنایی، اندازه

 .یدای سطوح انجام و مقایسه به عمل آبعد نظافت دوره
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روشنایی در روزهایی که تابش آفتاب وجود نداشاته اسات    گیری اندازه

اماا  . توان یکی دیگر از دالیل پایین بودن شدت روشنایی دانسترا می

به دلیل قرارگرفتن عمده سال تحصیلی در فصاول پااییز و زمساتان و    

وضعیت آب و هوایی شهر مورد مطالعه که دارای تعداد روزهاای غیار   

، انجام این کاار ضاروری   باشد می ها فصلبتا زیادی طی این آفتابی نس

اگر سیستم روشنایی مصنوعی در روزهای غیر  چراکه رسید میبه نظر 

از روشانایی طبیعای    تاوان  میفتابی مناسب باشد، در روزهای آفتابی آ

 .گردد جویی صرفهبهره برد تا در مصرف انریی نیز 

وشانایی وجاود دارد، از   اشاکاالتی کاه در سیساتم ر    رساد  مای به نظر 

طراحی غیر مهندسای سیساتم روشانایی در گذشاته و عادم آگااهی       

بناابراین  . گیارد مسئوالن ذیربط نسبت به اصالح موارد فوق نشات می

د توانا  مای آگاه کردن اداره آموزش و پرورش از نتاایج مطالعاه حاضار    
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Abstract 

 
Introduction: In an educational environment, the quality of vision is integral to educational progress. Creating visual 

comfort and increasing efficiency and the desire to study are among the benefits of adjusting the lighting in classrooms 

and preventing visual impairment in the students. The present study was conducted to evaluate the degree of internal 

lighting in girls' schools across Hamadan in 2006 and 2014 so as to help identify their potential problems.  

Materials and Methods: The present study was conducted in girls' schools across Hamadan on two different 

occasions –in 2006 and 2014. On each occasion, the average general and local lighting on the classroom blackboards 

were measured by the recommended methods of the Illuminating Engineering Society of North America on non-sunny 

days using a Lux Meter and were then compared to the standard limits recommended in the Health and Safety Code of 

schools and by the Illuminating Engineering Society of North America. In addition to the degree of lighting, certain 

quality assessment criteria were assessed, including the lighting layout, lamp maintenance, contrast, internal surface 

cleaning, lighting system maintenance, type of lamps and technical suitability of the design. 

Results: Taking the criteria for favorable lighting conditions into account, less than 25% of the sites examined had 

favorable lighting on both occasions; in 2006, only 16% of the classes had favorable general lighting and in 2014, the 

degree of lighting fell to an unacceptable range in all classes and only 6% of the entire classroom were covered by a 

standard degree of local lighting on the blackboard. The results also show that surface reflection coefficients are within 

the desirable range. 

Conclusion: The lack of favorable general and local lighting on the blackboard at schools in 2014 and its comparison 

with the results of the 2006 lighting assessment indicate that providing standard lighting is still a problem for schools. 

Improper lighting layouts and the use of incandescents or inappropriate light bulbs are among the major causes of poor 

lighting conditions in girls' school across Hamadan.   

 

Keywords: Evaluation of internal lighting, School, Lux meter, Illuminating Engineers Society of North America. 
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