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Background and Objectives: Undesirable lighting at work environment causes 

visual and non-visual effects on employers. The aim of this study was to compare the 

quantity and quality of combined and artificial lighting in daytime and its relationship 

with the indexes of mental performance. 

Methods: This study was carried out at 65 rooms and on 81 employees randomly 

selected from different clusters. Measurement of lighting parameters was done using 

a spectrometer. To assess the cognitive function, the Pshycomotor Vigiliance Task 

(PVT) test and for the sake of visual comfort, alertness and sleep quality, the 

Conlone, KSS (Karolinska Sleepiness Scale) and PSQI (Pittsburgh Sleep Quality 

Index) questionnaires were used respectively. 

Results: Most artificial sources used in the rooms included fluorescent lights in 

different shapes and colors. The average indexes of combined lighting was more than 

artificial lightings (P<0.001). Visual comfort was correlated with high color 

temperature (P=0.006, r = 0.315). The employees with natural lighting had less 

visually impairment. The sleep quality of the subjects was related to the type of work 

environment lighting (Chi2=0.59, P=0.44). Alertness of subjects exposed to high 

color temperature or natural light was better at 8 and 11 hours. The results of 

cognitive performance test showed no significant difference between different 

lighting conditions. 

Conclusion: Using natural light or artificial lights with adequate illuminance and 

high correlated color temperature can increase the alertness and visual comfort to 

some extent and improve the sleep quality of day staff employers. 

Keywords: Day lighting, Cognitive performance, Visual comfort, Alertness, 

Employees 
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 پژوهشی مقالۀ  
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 خالصه  اطالعات مقاله
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 20/03/1399 :رشیپذ
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تواند سبب بروز آثار دیداری و غیردیداری در افراد شود.  روشنایی نامطلوب محیط کار می :هدفینه و زم

  ارتباط  و  روز  مختلف  ساعات  در  یمصنوع  و  یقیتلف  ییروشنا  تیفیک  و  تیکم  سةیمقا مطالعة حاضر با هدف  

 . است گرفته صورت  کارکنان خواب ت یفیک و یاری هوش ،یینا یب   شی آسا ،یذهن عملکرد شاخص با آن
 

  دانشگاه   ی آموزش   س ی پرد   کارکنان   از   نفر   81  ی رو   بر   و   اتاق   65  در   1396  زمستان   در   مطالعه   ن ی ا   : کار روش 

  یی روشنا   ی پارامترها   ی ر ی گ اندازه   . گرفت   صورت   شدند،   انتخاب   ای خوشه   ی تصادف صورت  به   که   همدان   ی پزشک علوم 

  اسپکترومتر   از   استفاده   با   نوبت   ک ی   در   ی مصنوع   یی روشنا   و   ی کار   فت ی ش   ان ی پا   و   ی ان ی م   ابتدا،   نوبت   سه   در   ی ق ی تلف 

  ش ی آسا  ی برا   و PVT   (Pshycomotor Vigiliance Task ) آزمون   از   ی شناخت   عملکرد  ی اب ی ارز   ی برا   . شد  انجام 

 Conlone ،  KSS (Karolinska Sleepiness های نامه رسش پ  از   ترتیب به   خواب   ت ی ف ی ک   و   ی ار ی هوش  ، یی نا ی ب 

Scale)   ( وPittsburgh Sleep Quality Index  PSQI  ) شد   استفاده . 
 

 ی مصنوع ییروشنا  از شتریب   نوبت  سه  هر در یادار هایاتاق در یق یتلف ییروشنا  اتیکم نیانگیم ها:یافته 

  نیهمچن(.  =006/0P=،  315/0 -  r)  داشت   بستگی هم  دما   با   زین  افراد   یینا یب   ش ی آسا  .(P<  001/0)  بود

  نوع   با  زین   افراد  خواب  ت یفیک.  بودند  یکمتر  یینایب   یناراحت  دچار  یعیطب  ییروشنا  از  مندبهره  کارکنان

  ا ی  باال  رنگ  یدما  معرض  در  افراد  یاری(. هوشP،  44/0= Chi=  5/0)  داشت  ارتباط  کار  طیمح  ییروشنا

  تفاوت  نبود   دهندة نشان  یشناخت  عملکرد  آزمون  ج ینتا .  بود  بهتر  11  و  8  ساعات   در   یعیطب  یی روشنا

 .است یی روشنا مختلف ط یشرا ن یب  دارمعنی
 

یش  افزا   موجب  تواندمی  یمصنوع  منابع  رنگ  یدما  شیافزا   ای  یعیطب  ییروشنا   از  استفاده  :نتیجه گیری

 بهبود دهد.  هوشیاری و آسایش بینایی کارکنان روز کار شود و تا حدودی کیفیت خواب آنان را

 

 هوشیاری، کارمندان بینایی، آسایش  شناختی، روشنایی روز، عملکرد  :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 ی محمدگل رستم

 ،ی ا بهداشت حرفه   ی ستاد، گروه مهندس ا 

علوم  دانشگاه  بهداشت،   یپزشک دانشکدة 

 رانی همدان، همدان، ا

 09181117952 ن:تلف

 یک:الکترون پست
golmohamadi@umsha.ac.ir 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

محیط در  روشنایی  کمیت  گذشته  نظر  در  از  کار  های 

امروزه   اما  است،  بوده  توجه  ایمنی مورد  و  ارگونومی  بهداشت، 

ویژه اهمیت  کار  محیط  در  روشنایی  کیفیت  یافته موضوع  ای 

ی که نبود کمیت و کیفیت مطلوب روشنایی در  اگونه بهاست؛  

و سیستم تواند با تأثیرگذاری بر ریتم سیرکادین  محیط کار می

بینایی انسان سلمت عمومی کارکنان را با خطر مواجه کند و  

.  [1]موجب طیف وسیعی از مشکلت دیداری و غیردیداری شود  

آسایش   توانمی  روشنایی   دیداری  تأثیرات  از  از   و   بینایی  به 

  عملکرد   هوشیاری،  سطح  تغییرات  به  غیردیداری  پیامدهای 

 در   اختلل  و  کاهش  .[2-4]کرد    اشاره  خواب  کیفیت  و  شناختی

http://orcid.org/0000-0002-3314-2270
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  خطاهای   و  خستگی  افزایش  به  شناختی-عصبی   عملکردهای

آن  شغلی، متعاقب  و  شبانه  خواب  کیفیت  کاهش    کاهش 

بهره  یشغل  یمندتیرضا منجر   وریو  کار  از  غیبت  افزایش   و 

دلیل بسیاری از این عوارض تأثیر روشنایی بر  .  [5،  6]شود  می

  عنوان به. شدت روشنایی باال  [7]  استساعت بیولوژیکی انسان  

تواند موجب افزایش سرزندگی  می  تنهانهمتغیر کمی    نیترمهم

بلکه   شود،  ذهنی  هوشیاری  افزایش    صورتبهو  سبب  عینی 

یی مؤثر های روشنامشخصه   گریاز د.  [8]شود  عملکرد فرد نیز می

که به طیف نور    دمای رنگ استبر بینایی، شاخص تجلی رنگ و  

دارد   می  . [9]وابستگی  نشان  در  تحقیقات  نور  آبی  دهد طیف 

ها و تنظیم الگوی خواب تنظیم ریتم سیرکادین، ترشح هورمون 

طیف  دیگر  نور  از  می  مؤثرترهای  و  سطح است  حفظ  با  تواند 

به حفظ   مناسب  در سطح  بدن  عملکرد ملتونین  و  هوشیاری 

شناختی انسان کمک کند و کیفیت خواب افراد را بهبود بخشد 

غنای تابش طیف آبی در   برحسب. دمای رنگ منابع  [10 ،11]

شود. نور درخشان و غنی از های نور مرئی تعیین میطول موج

تواند سبب بهبود عملکرد و سطح هوشیاری محیط نور آبی می

نور طبیعی از نظر داشتن طیف کامل   .[13  ،12  ،10]  شود  کار

تنظیم   سبب  که  است  روشنایی  منبع  بهترین  کافی  شدت  و 

.  [9]شود  عملکردهای فیزیولوژیکی و بهبود سلمت عمومی می

می ندارد،  مناسبی  کیفیت  که  نوری  با  افراد  در  مواجهة  تواند 

به اختلل   جهیدرنتی شبانه منجر شود و  خوابکمساعات روز به  

عملکر کاهش  در  قبیل  از  شناختی  و    ییتوانادهای  تمرکز  در 

  مهارتگیری و کاهش  حافظه، یادگیری مطالب جدید، تصمیم

 . [ 14]بینجامد 

اختلل در عملکردهای شناختی از قبیل حافظة کاری، توجه 

انجام در  اطلعات  پردازش  سرعت  وظایف  و  از  بسیاری  دادن 

د. کاهش موقت  کامپیوتر نقش اساسی دار-ویژه تعامل انسانبه

برای کارایی شناختی و ذهنی می پیامدهای جدی  تواند سبب 

  نارضایتی  علل  از  نیز یکی  نامطلوب  روشنایی  .[15]انسان شود  

. مبحث  [16]است    کامپیوتر  با  کار  هنگام  در  یادار  دفاتر  کارکنان

 است ی میان کارمندان موضوعی فراگیر  کاراضافهکاری و  نوبت

 .[17]شدیدی بر موارد ذکرشده داشته باشد  تواند تأثیرات  که می

سو   یک  از هاتیمحدوداز  بهینه  استفادة  برای  معماری  ی 

استفاده دیگر  سوی  از  و  طبیعی  های  چراغ   انواع  از  روشنایی 

از    تجلی  شاخص  و  رنگ  یدمابدون    الکتریکی مناسب  رنگ 

عدیدة دراست  اداری  هایمحیط  مشکلت  و  یحال؛  کمیت  که 

به نوع و طول مدت   با توجه  کیفیت روشنایی روی سطح کار 

ها، نوع چراغ و تجهیزات مربوط، ضرایب بازتابش  استفاده از المپ

در طول زمان تغییر   سطوح داخلی و وجود یا نبود نور طبیعی

بررسی کمیت و کیفیت انواع منابع روشنایی مصنوعی  .  کند می

با یکدیگر و همچنین مقایسه   آنهاة  های اداری و مقایسدر محیط

های عملکرد ذهنی،  با روشنایی طبیعی و ارتباط آنها با شاخص

پردیس   ساختمان  در  اداری  کارکنان  میزان هوشیاری  و  آسایش 

 پزشکی همدان موضوع این تحقیق بوده است. آموزشی دانشگاه علوم 
 

 کار روش 

توصیفی زمستان    -مطالعة  در  حاضر  در   1396تحلیلی 

برحسب   همدان انجام شد.   پزشکیعلوم  پردیس آموزشی دانشگاه 

نیاز بود که    کنندهمشارکت  90معادالت آماری برای این تحقیق،  

نفر از افراد منتخب به دالیل مختلف از جمله حضورنداشتن   9

ادامة همکاری    گانة آزمایش در محل کار خویش ازدر مراحل سه 

نفر از کارکنان  81نیز  تیدرنهاکردند. نظر صرف در این تحقیق  

در   مستقر  به  65اداری  مذکور  پردیس  از اتاق  تصادفی  صورت 

دانشکده  هابخش کردند.  و  مشارکت  تحقیق  در  مختلف  های 

همة   از  گرفته  نامتیرضا  کنندگانمشارکت همچنین  اخلقی  ة 

دلیل حالت  بههای دارای پنجره  ق شد. پارامترهای روشنایی در اتا 

(،  8دینامیکی روشنایی تلفیقی در سه نوبت ابتدا )حدود ساعت 

پایان11میانی )حدود ساعت   و  حدود ساعت  )  یکارشیفت    ( 

گیری شد.  های بدون پنجره تنها در یک نوبت اندازه( و اتاق 14

اندازههااتاق در   برای  پنجره  دارای  طبیعی،  ی  روشنایی  گیری 

ها  موجود خاموش و برای روشنایی تلفیقی، هم چراغ  هایچراغ 

کنار زده شد. روشنایی مصنوعی این    هاپنجرهروشن و هم پردة  

 از تفاضل مقادیر مذکور محاسبه شد.  هااتاق 

پارامترهای شدت روشنایی، دمای رنگ، شاخص تجلی رنگ 

اسپکترومتر مدل   کار به شکل   Sekonic – 7000با  روی سطح 

گیری شد. برای سطح چشم افراد به شکل عمودی اندازه   افقی و در 

کیفیت   و   هوشیاری ذهنی  بینایی،  آسایش  ذهنی،  ارزیابی عملکرد

-ی روان  ی ار یهوش   ترتیب از ابزارها، آزمون وظیفة کارکنان به   خواب 

آسایش پرسش   (Psychomotor Vigilance Task) حرکتی   نامة 

پرسش Conlonبینایی   شاخص  ،  و   KSSی  آلودگ خواب نامه 

به پرسش  توجه  با  شد.  استفاده  پیتزبورگ  خواب  کیفیت  نامة 

 KSSو    PVTبررسی اثر زمان و تغییرات شدت روشنایی آزمون  

-Nاز نوع    PVT  آزمون   در هر سه مقطع زمانی مقرر ارزیابی شد. 

back    نداشتن همکاری کامل  به بود که  کنندگان مشارکت دلیل 

 گیری شد.اندازه   (back-1)تنها سطح ساده  



   1399 بهار |   1 شماره  8دوره  |ارگونومی فصلنامة علمی پژوهشی 

 

35 

بار و در انتهای شیفت کار از  نامة آسایش بینایی یکپرسش

ای دارد گزینه   4سؤال    23  سوی کاربران تکمیل شد. این آزمون

امتیاز دارند. وضعیت    3که با توجه به گزینة منتخب، از صفر تا  

در یکی از    شدهکسبآسایش بینایی فرد با توجه به کل امتیاز  

(، ناراحتی بصری  24تا    0ناراحتی بصری کم )سه طبقة دارای  

( بصری  48تا    25متوسط  ناراحتی  و  قرار  69تا    49)  ادیز(   )

 1سطح    از  که  است  عددی  9  مقیاسی  KSSگیرد. شاخص  می

ی بنددرجهبیدارماندن(    برایتلش  )   9سطح    هوشیار( تا   داًیشد)

مطلوب    هوشیاری  سطحعنوان  به  5تا    1بین    مقادیر  است.  شده

 نظر   نامطلوب در  هوشیاری  سطح  منزلةبه  9تا    6و مقادیر بین  

کمیت و کیفیت خواب   کنندگان شرکتشدند. هر کدام از    گرفته

بیان    PSQIنامة  ة پرسشلیوسبهشبانة خود را طی هفته گذشته  

پرسش این  براساس  شاخصکردند.  اگر   خواب   کیفیت  نامه 

 و   مطلوب  خواب  یفیتباشد، به معنای ک  4تا    0بین    پیتزبورگ

. است  نامطلوب  خواب  کیفیت کنندة باشد، بیان  21تا    5اگر بین  

  هایهایی که المپبرای مقایسة طیف نور حاصل از انواع چراغ 

مختلفی در شرایط آزمایشگاهی با شرایط کاربردی دارند، از هر  

المپ از  اتاق یک  در  موجود  چراغ  و  نمونه ها  سه  اداری  های 

یک اتاقک استاندارد که بدین منظور طراحی    انتخاب شد و در

 شده بود آزمایش شد. 
 

 هایافته

ی اداری مجتمع نشان هااتاق در    هاچراغ نتایج بررسی انواع  

فلورسنت در اشکال تیوبی  هایدهد بیشتر آنها از انواع المپمی

ها دارای دیفیوزر و برخی  شکل( بودند. برخی از چراغ   U)  FPLو  

ها بسیار فاقد آن بودند. همچنین درجة تمیزی و نگهداری چراغ

ها اعم از متفاوت بود. با توجه به تعداد بسیار اندک سایر چراغ

CFL    وLED    شد. نتایج    نظرصرفاز ارزیابی و مقایسة نتایج آنها

کمیت اندازه مگیری  روشنایی  و های  فنی  مشخصات  به  ربوط 

پرکاربرد در شرایط آزمایشگاهی به شرح   هایکیفی انواع چراغ 

از   عنوان بهاست. همچنین    1جدول   یکی  اسپکتروگرام  نمونه، 

 آمده است.  1شکل ها در چراغ 
 

 س یپرد یآموزش مجتمع درپرکاربرد  یها چراغ  ی فیک و یفن  مشخصات. 1 دولج

 استفاده  مورد المپ و چراغ نوع
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 74 436 5947 40 زیتم ی وب یت فلورسنت  المپ  یدارا وزریفی د فاقد یخط چراغ 

 76 436 5587 40 ف یکث نسبتاً ی وب یت فلورسنت  المپ  یدارا وزریفی د فاقد یخط چراغ 

 72 436 5469 40 ف یکث فلورسنت  المپ و ف یکث نسبتاً ورز یفید  یدارا یخط چراغ 

 72 436 5855 40 زیتم یوپیت فلورسنت  المپ با زیتم ورز یفید  یدارا یخط چراغ 

 84 545 5633 36 ی مهتاب  زیتم المپ  ک ی  یدارا ورزیفیدفاقد  FPL المپ  سه   مناسب یمربع چراغ 

 84 612 2580 36 ی آفتاب  زیتم المپ  ک ی  یدارا ورزیفید فاقد FPL المپ  سه   مناسب یمربع چراغ 

 86 545 4286 36 ی مهتاب  المپ دو و  یآفتاب  المپ  ک ی  یدارا ورزیفید فاقد FPL المپ  سه   مناسب یمربع چراغ 

 86 545 3806 36 ی آفتاب  المپ ک ی  و یمهتاب  المپ  ک ی  یدارا ورزیفید فاقد FPL المپ  سه   مناسب یمربع چراغ 
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 (K)دمای رنگ 

 
 یآب نور یغنا با زیتم یمهتاب یوبی ت المپ و وزریفی د یدارا یخط فلورسنت چراغ  اسپکتروگرام . 1شکل 

 

می  نشان  رنگ نتایج  دمای  معیار  انحراف  و  میانگین  دهد 

های اداری )کاربرد حاصل از منابع مصنوعی در سطح میز کار اتاق 

به   و  میانگین   کلوین است. حداقل  631  و   4499ترتیب  واقعی( 

و   63ترتیب برابر  معیار شاخص تجلی رنگ مربوط نیز به   انحراف 

 انواع با    ی عی طب   ییرنگ روشنا   یدما   نی انگ یم   ة س ی مقا  .درصد بود   8

فلورسنت  المپ  آزمایشگاهیهای  شرایط  دهد می نشان    در 

در مقایسه   ی دار ی طور معنبه   طلیی( )   یهای فلورسنت آفتابالمپ 

 .( P  =0/ 01)   هستند  ی رنگ کمتر   ی دما   ی دارا   یعی طب   ییروشنا  با

در  نیز  مهتابی  و  آفتابی  المپ  نوع  دو  هر  رنگ  تجلی  شاخص 

 . (P=  0/ 01است ) ی کمتر  دار ی معنطور  طبیعی به   مقایسه با نور 

کار   سطح  روی  در  مصنوعی  روشنایی  شدت  ی ها اتاق میانگین 

و میانگین شدت روشنایی تلفیقی در   Lx  276بدون پنجره برابر  

به ترتیب برابر   14و    11،  8های دارای پنجره در سه ساعت  اتاق 

بیشتربودن شدت   510و    724،  615 به معنای  بود که  لوکس 

روشنایی تلفیقی در مقایسه با روشنایی مصنوعی در هر سه ساعت 

نتایج نشان می (P= 0/ 001است ) مذکور   اثر .  دهد نوع روشنایی 

به نحوی که دار ی معن  کار دارد؛  میز  بر دمای رنگ در سطح  ی 

ی دار ی معن  طور به متوسط دمای رنگ در روشنایی تلفیقی   طور به 

مصنوعی   روشنایی  در  آن  مقدار  از  ) بیشتر  و   P= 0/ 001بود 

215 /23 =F) میانگین دمای رنگ تلفیقی و شاخص تجلی رنگ .

گیری نشان ه ی را در سه زمان انداز دار ی معن مربوط تفاوت آماری  

روشنایی مصنوعی در ساعات نمی  تجلی رنگ  اما شاخص  دهد، 

داری کمتر از روشنایی تلفیقی طور معنی گیری به مختلف اندازه 

ساعات   در  تفاوت  این  ساعت    11و    8بود.  از  بود   14بارزتر 

 (330 /0 =14P     11و    8= 0/ 001وP).   ،فیشر دقیق  آزمون  براساس 

مصنوعی  و  تلفیقی  روشنایی  نوع  دو  در  بینایی  آسایش  توزیع 

بینایی  دهندنشان  آسایش  در   تر مطلوب ة  که  است  افرادی  در 

مواجهه با روشنایی طبیعی قرار دارند. به این نحو که نسبت افراد 

دارای ناراحتی بینایی متوسط به کل کارکنان در گروه کارکنان 

برابر بیشتر از گروه   4/ 7  یع ی طب های بدون روشنایی  اتاق   مستقر در

درصد(   3/ 8درصد در برابر    18/ 2مند از روشنایی طبیعی بود )بهره 

 ( هم ( Chi2= 4/ 74و    P= 0/ 04بود  ضریب  آزمون  نتایج  بستگی . 

پیرسون برای محاسبة میزان رابطة دو متغیر دمای رنگ و نمرة 

این دو متغیر بود   دار عنی آسایش بینایی حاکی از رابطة منفی و م 

 (002 /0P= ،  35 /0 =r   .)  نمرة   مقادیر   بستگی هم   نمودار   2شکل 

 .دهد می  نشان   را   رنگ  دمای  و  بینایی  آسایش  نامةپرسش 

 
 

 یی نایب شیآسا ۀنمر  و یادار طیمح در رنگ یدما یبستگهم نمودار. 2شکل 
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بستگی  ترتیب نتایج آزمون ضریب همبه  3  و  2های  جدول

ة متغیرهای فردی  رابطپیرسون و اسپیرمن را برای برآورد میزان  

نشان    با روز  مختلف  ساعات  در  روشنایی  و شدت  رنگ  دمای 

ی جداول مشخص است، فقط نمرة هاداده. چنانکه از  دن دهیم

ی داریمعنبا دمای رنگ رابطة    11و    8ی در ساعات  آلودگخواب 

نیستند. داریمعندارد و بقیة موارد از نظر آماری 
 

 افراد  عملکرد و یآلودگخواب  رنگ، یا دم یرهایمتغ نیب رسونیپ یبستگمه لیتحل جینتا. 2جدول 

 رهایمتغ
 رنگ  یدما

r P 

 047/0 -228/0* 8 ساعت   در KSS ة نمر

 006/0 -315/0* 11 ساعت   در KSS ة نمر

 44/0 - 09/0 14 ساعت   در KSS ة نمر

 82/0 - 028/0 8 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 50/0 - 08/0 11 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 47/0 - 89/0 14 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 33/0 - 115/0 8 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 22/0 - 147/0 11 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 6/0 - 065/0 14 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 05/0>P * 

 

 افراد  عملکرد و یینایب شیآسا ،ییروشنا شدت  یرهایمتغ نیب رمنیاسپ و رسونیپ یبستگهم لیتحل جینتا .3جدول  

 رهایمتغ
 ییروشنا شدت

r P 

 68/0 - 049/0 یی نایب  ش یآسا  ة نمر

 16/0 - 168/0 یی نایب   شیآسا  ةطبق

 86/0 - 025/0 8 ساعت   در KSS ة نمر

 23/0 17/0 11 ساعت   در KSS ة نمر

 54/0 088/0 14 ساعت   در KSS ة نمر

 98/0 - 004/0 8 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 30/0 126/0 11 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 14/0 181/0 14 ساعت  در PVT آزمون  پاسخ  سرعت

 89/0 - 116/0 8 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 25/0 141/0 11 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 98/0 - 004/0 14 ساعت در PVT آزمون  ح یصح  پاسخ درصد 

 

نمرة   روشنایی    KSSمیانگین  معرض  در  که  افرادی  گروه 

داری کمتر از گروه روشنایی  طور معنیطبیعی قرار داشتند، به

داری  طور معنیمصنوعی بود؛ یعنی میزان هوشیاری این افراد به

بیشتر از افرادی است که تنها در مواجهه با روشنایی مصنوعی  

)  قرار پاسخ و  =004/0Pدارند  مقایسة متغیرهای سرعت  اما   ،)

داری را  بین دو گروه مورد نظر تفاوت معنی  درصد پاسخ صحیح

 آمده است. 4در جدول   هادادهاین  نشان نداد. 

 برحسب به مقایسة آماری طبقة کیفیت خواب   5در جدول 

PSQI   پرداخته شده است که کیفیت خواب نسبتاً بهتر افرادی

های دارای روشنایی طبیعی مستقر دهد که در اتاق را نشان می

. استدار نبوده هستند، اما این تفاوت از نظر آماری معنی
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 ح ی صح پاسخ درصد و پاسخ سرعت ،یینایب شیآسا تیوضع  ۀسیمقا یبرا  مستقل T آزمون .4جدول 

P T اریانحراف مع نیانگیم  ی ریگ تعداد اندازه  یینوع روشنا    

004/0  80/2  
3/1  2/3 یصرفاً مصنوع 84   

 KSS ة نمر
4/1  2/7 ی عیطب 156   

580/0  56/0  
یصرفاً مصنوع 69 467 50  PVTسرعت پاسخ آزمون  

ی عیطب 140 463 48 ( ه ی)صدم ثان   

202/0  07/1  
4/2  4/96 یصرفاً مصنوع 74   

 PVTآزمون  ح یدرصد پاسخ صح
6/4  8/95 ی عیطب 143   

 

 کار  محل ییروشنا گروه دو در افراد خواب تیفیک سۀیمقا یبرا شریف آزمون. 5جدول 

P Chi2 
یینوع روشنا  

  
یصرفاً مصنوع یقیتلف   

50/0  44/0  

 تعداد افراد  30 14
 خوب 

خواب  تیفیک  
ییدرصد در گروه نوع روشنا  7/57 50  

 تعداد افراد  22 14
ف یضع  

ییدرصد در گروه نوع روشنا  3/42 50  

 تعداد افراد  52 28
 کل

ییدرصد در گروه نوع روشنا  100 100  

 

 بحث 

محدودیتبه خورشید دلیل  نور  از  استفاده  معماری،  های 

های اداری پردیس آموزشی  برای تأمین روشنایی در همة اتاق 

مصنوعی،   روشنایی  منابع  از  استفاده  و  نیست  مقدور  همدان 

فلورسنت  به انواع  در   عنوانبه ویژه  طبیعی  روشنایی  مکمل 

منبع   تنها  و  روز  از ی  هااتاق در    استفادهقابلساعات  محروم 

گیری روشنایی طبیعی  روشنایی طبیعی بود. مقایسة نتایج اندازه

مصنوعی   رنگ  دهند نشانو  دمای  و  طیف  شدت،  تفاوت  ة 

  ها المپ  انواع  روشنایی حاصل از  کهی طوربهروشنایی حاصل بود؛  

یکدست  طیف  توزیع  و   ناقص   نور  طیف  دارای شدت    غیر  و 

انتظار   برخی آثار    رفتیمروشنایی کمتر بود؛ بنابراین چنانکه 

دیداری و غیردیداری در کارکنان محروم از روشنایی طبیعی در  

کارکنان   با  که    مند بهرهمقایسه  شد  مشاهده  موهبت  این  از 

مروری   مطالعات  کلی  برداشت    Van Bommelمطابق 

دار ت آماری معنی. با وجود نبود تفاو[ 1  ،18]  است   Westlandو

رنگ   تجلی  شرایط  هاچراغشاخص  در  بررسی  مورد  ی 

های اداری، محدودة مقادیر  آزمایشگاهی و کاربرد واقعی در اتاق 

با  گیری اندازه مقایسه  در  نظر  مورد  کاری  محیط  در  شده 

وسیع حدودی  تا  تفاوت  آزمایشگاه  این  اصلی  علل  از  بود.  تر 

بازتابشی سطوح، میمی اثر  به  اجزای  توان  تمیزی  متفاوت  زان 

اتاق  از مختلف چراغ در  نور  های گوناگون و وجود سایر منابع 

مقادیر   در  تفاوت  وجود  کرد.  اشاره  روشن  مانیتور  قبیل 

ها در شرایط آزمایشگاهی  شدة دمای رنگ انواع چراغ گیری اندازه

گیری . این نتیجه استو کاربردی نیز دقیقاً با دالیل باال مرتبط  

به تأثیر بازتاب    و همکاران مطابقت دارد که   Rautkylä  عةبا مطال

شرایط  به  نسبت  کاربردی  شرایط  در  رنگ  دمای  بر  سطوح 

 . [19]اند  آزمایشگاهی اشاره کرده

موجبه طول  طیف  کمبود  المپدلیل  در  پایین    های های 

های آفتابی و مهتابی  المپ  زمانهمترکیب    فلورسنت آفتابی و 

. شاخص تجلی  استاز روشنایی طبیعی    دمای رنگ حاصل کمتر

به نیز  توزیعرنگ  و  نور  تولید  مکانیسم  یکنواخت  سبب  نشدن 

المپ همة  در  مربوط  اسپکتروم  در  رنگ  فلورسنت طیف  های 

دربارة تفاوت    آمده دستبهکمتر از روشنایی طبیعی است. نتایج  

دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ حاصل از نور طبیعی و مصنوعی  

که حتی   استو همکاران    Borisuitنا مطابق مطالعة  در داخل ب

در شرایط هوای ابری مقادیر منسوب به روشنایی طبیعی بیشتر 

در  [20]  است مصنوعی  روشنایی  شدت  میانگین  مقایسة   .

پنجره  اتاق  دارای  و  پنجره  بدون  تفاوت  دهندنشانهای  نبود  ة 
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دو   این  توان    استآماری  مجموع  نسبی  تناسب  جهت  به  که 

ها کاملً منطقی  با مساحت اتاق   کاررفتهبههای  تریکی چراغ الک

در سطح  یحالاست؛  روی  تلفیقی  روشنایی  شدت  میانگین  که 

گیری  های دارای پنجره در هر سه زمان اندازهمیز کار در اتاق 

معنیبه اتاق طور  در  روشنایی  شدت  از  بیشتر  فاقد  داری  های 

به البته  بود؛  جهت  پنجره  و  مساحت  متفاوت  دلیل  قرارگیری 

ها روند مشخصی در تغییرات شدت و دمای رنگ روشنایی  پنجره

تلفیقی در بازة زمانی یافت نشد و حتی در برخی موارد شدت  

( مشاهده شد.  OELروشنایی کمتر از حد الزام مواجهة شغلی )

از افراد شاغل مدنظر دارای    کیچیهبراساس نتایج این تحقیق  

ز معیار متوسط نبودند. نتیجة این تحقیق  ناراحتی بینایی بیشتر ا

از نظر اثر افزایشی دمای رنگ بر آسایش بینایی و رابطة کلی  

  و   Sivaji  همکاران و مطالعة  و   Shamul  این دو متغیر با مطالعة

دار  . وجود رابطة مستقیم و معنی[ 21 ،22] همکاران همسو بود

و    8ی در ساعات  آلودگخواب میان افزایش دمای رنگ و کاهش  

 Te Kulveبا تکیه بر برخی نتایج مطالعات محققانی مانند    11

بود   انتظار  برای ساعت  [23]مطابق  رابطه  این  اما  بسیار    14، 

توان در افزایش خستگی  دلیل این پدیده را می  بود کهضعیف  

ا دانست  ناشی  کاری  ساعات  طول  در  فکری  کار  بار  .  [ 24]ز 

اثر دمای   Soumanهمچنین طبق مطالعة مروری سیستماتیک  

برخی  و  نیست  یکسان  مطالعات  همة  در  هوشیاری  بر  رنگ 

دارند متضادی  نتایج  روند  [25]   مطالعات  نبود  اصلی  دلیل   .

مشخص در بررسی اثر دمای رنگ بر عملکرد شناختی افراد را 

همکاری  توانیم شرکتدر  انجام  نکردن  در  آزمون  کنندگان 

)سخت( دانست.   3و  )متوسط(    2در سطوح     n-backآزمایش

عملکرد    1سطح   بین  تمایز  برای  کافی  حساسیت  آزمون  این 

می  کنندگانشرکتشناختی   راستا  این  در  نداشت.  به را  توان 

که  Lauraمطالعة   کرد    سطح هرچند    دهد می  نشان  اشاره 

 الگوی   بگذارد،  اثر  افراد  عملکرد  و  فیزیولوژی  بر  تواندمی  روشنایی

بستگی متغیرهای  . بررسی هم[5]نیافته است    منظمی  و   ثابت

نشان عملکرد  و  بینایی  آسایش  با  روشنایی  نبود  شدت  دهندة 

که بسیاری از مطالعات از  یحالدار میان آنهاست؛ دررابطة معنی

ة افزایش میزان دهندنشانو همکاران    Smoldersقبیل مطالعة  

افزایش شدت روشنایی   با  این  [26]  استهوشیاری  از دالیل   .

نکردن دیگر متغیرهای مؤثر بر آسایش  توان به کنترلتضاد می

بینایی و عملکرد افراد در این مطالعة میدانی اشاره کرد. نسبت  

فراد دارای ناراحتی بینایی متوسط در گروه افراد مستقر  باالی ا

همسویی    Borisuitهای بدون روشنایی طبیعی با مطالعة  در اتاق 

و   این  دهند نشاندارد  از  طبیعی  روشنایی  کاربرد  مطلوبیت  ة 

پارامترهای مختلفی از    Hua. هرچند براساس گفتة  استحیث  

د مؤثر بوده و  یک سیستم روشنایی بر روی آسایش بینایی افرا

نامناسب روشنایی   اثر طراحی  بینایی در  ناراحتی  ایجاد  امکان 

دارد   وجود  نیز  افراد [ 27]طبیعی  خواب  کیفیت  هرچند   .

مند از روشنایی طبیعی مطابق انتظار ما و همسو با نتایج  بهره

افراد مستقر در Boubekriمطالعة پژوهشگرانی مانند   از  ، بهتر 

طبیعی است، این تفاوت از نظر آماری  ی بدون روشنایی  هااتاق 

نیست  معنی نتیجهطورکلبه  .[28]دار  عدم  در ی  قطعی  گیری 

همة روابط بین مشخصات کمی و کیفی روشنایی و متغیرهای  

توان به عوامل مختلفی مانند  ذهنی و عینی مورد بررسی را می

ی کاری متفاوت،  هاپستسطح بار کار فکری مختلف افراد در  

خست افراد،  میزان  قبلی  در  هاتفاوتگی  تنوع  شخصیتی،  ی 

نکردن سایر متغیرهای محیطی  ها و کنترلساختار فیزیکی اتاق 

 . [29-31 ،15]در این نوع مطالعات نسبت داد 

 

 گیری نتیجه 

نتیجة نهایی اینکه کمیت و کیفیت روشنایی محیط کار بر  

مؤثر   افراد  خواب  کیفیت  و  هوشیاری  بینایی،  .  استآسایش 

محیط در  طبیعی  روشنایی  از  میاستفاده  مسقف  تواند  های 

نواقص کمی و کیفی روشنایی مصنوعی را بهبود بخشد و موجب 

ن نداشتدسترسی  در صورتارتقای سطح سلمت کارکنان شود.  

به نور طبیعی استفاده از منابع نور مصنوعی دارای دمای رنگ  

 باال اولویت دارد. 

 

 تقدیر و تشکر 

نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این مقاله 

 یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند. 

 

 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 ابع مالی من 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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