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Abstract 

 

Materials and methods: In a descriptive cross-sectional study, 50 schools were selected by 

random sampling and the illuminance was measured using network method. In each place 2 to 10 

measurements (between 8:00 AM and 14:00) were done using Lux meter (TES; A1336). Data was 

analyzed by GEE in SPSS V. 20. 

Results: The lighting intensity was measured in 306 places including 194 classrooms, 49 offices 

and 63 corridors. Our evaluation showed that 34% of the classrooms, 40.8% of the offices, and 33% of 

the corridors had appropriate standard illuminance.  

Conclusion: This research showed that incorrect layout of windows, the materials and colors of 

the walls and the material of the floors and curtain styles had significant effect on the lighting of the 

places. 
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 ـدرانــــازنــــي مـكــــــزشــــوم پـــلـــشـــگاه عــه دانــــلـــمج

 (731-501)   7331سال    خرداد   731بيست و ششم    شماره دوره 

 731     7331، خرداد  731دوره بيست و ششم، شماره               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           

 پژوهشی

 3131بررسی شدت روشنایی در مدارس ابتدایی شهرستان ساری در سال 

 
       1هاحمد علیزاد

       2آمنه ثریامحابد

       2ده سلیمانیسپی

 3چراتی جمشید یزدانی

 چكیده
روشننایی از ممهنپ رارامهاینایی اکن  کنپ ینا رو   .کندروشنایی نقش مهمی را در زندگی ما ایفا می و هدف: سابقه
چنین ایجاد یم کمبود نور مومب اخهالالت کاه چشم، یاوز کادرد، کوزش چشم و گذارد.ثیا میأحیط داخهی تکیفی  م
؛ کهاب خوایند شند دیدن یهها شدن دانش آموزان یپ کاغذ یاا  مباان کمبود نور و دلیل نزدیکپ کهون فقاات ی تغییا در

. کالس کافی یاشد یاید نور ،یاآن نیز ایجاد رغب  در یهداش  فاد  وتا تا دانش آموزان، رعای  ییش ینایااین یاا  کارایی ییش
 .صورت گافهپ اک  39حاضا یا یدف تعیین میزان روشنایی در مدارس ایهدایی شها کار  در کال   لذا مطالعپ

اب و ینا صورت تصادفی از مدارس شها کار  انهخنپ مدرکپ ی 05تعداد  ،در این مطالعپ توصیفی مقطعی ها:مواد و روش
 کناخ  6991Aنورکنجی در مدارس یا اکهفاده از دکهگاه لوکس مها مندل  میزان روشنایی کنجش شد. ،ا اکهفاده از روش شبکپ
 نقطپ از یا مکان یدون ایجاد تغییا در وضعی  65الی  2در ظها و  از یعد 61صبح الی  8در کاعات یین  TESکشور تایوان، مارک 

 یا اکهفاده شده اک .مه  آنالیز داده GEE و روش آمار  SPSS 20 کی از نام افزارآن صورت گاف . در این یار

 در این یارکنی یوده اک . رایاو 19و اتاق ادار  13، کالس درس 631 مورد کنجش، یا محل 951از مجموع  ها:یافته
 ز روشنایی مطهوب و در حد اکنهاندارددرصد از رایاویا ا 99یا و درصد از کالس 91 ،اتاق ادار درصد از  8/15مشخص گادید 
 اند.یاخوردار یوده

مننس  ،رمنس و رنن  دینوا یا،درک  رنجاهنا مانماییکپ  یا  انجام شده حاکی از آن اک نهایج یارکی استنتاج:
 دار  را در میزان مهوکط شدت روشنایی ایجاد کاده اک .یکف و وضعی  راده تفاوت معن

 

 دایی، شها کار ، شدت روشناییمدارس ایه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 تاین حس انسنانتاین و حیاتیاماوزه حس یینایی مهم

تناین رود. انسان یپ کمک حس ییننایی ینیشیپ شمار می
 .(6)آوردیا  خود را از محیط یپ دک  منیاطالعات و یافهپ

 تاین حس خود یعنی ییننایی،انسان یاا  یپ کارگیا  مهم
 نیاز یپ نور محیط دارد. نور یخشی از طیف الکهاومغناطیسنی

ینا  دریاف  آن در چشم توکط کنهولرس از  اک  کپ
 . دید(2)شودیا  حسی درمغز درک میشبکیپ و ارکال ریام

 حد از روشنایی ییش اک . وایسهپ واضح یپ روشنایی مطهوب
 ینا یا کمبود روشنایی در یا محیطی یاعث یناوز نناراحهی

 دنتوانمی ورناز ننش از حد نینایش یینود. تنشمخههفی می
 

  E-mail: mahabed71@yahoo.com                     دانشکده یهداش مجهمع دانشگایی ریامبا اعظم،  ،ماده فاح آیاد 67کیهومها  :کار  -ثربا محابدآمنه مولف مسئول: 

 ، کار ، ایاانرزشکی مازندران مدانشکاه عهوگاوه یهداش  حافپ ا ، دانشکده یهداش  کار ،  ،مایی. 6
 ، کار ، ایاانمازندرانرزشکی  مدانشکاه عهوکمیهپ تحقیقات دانشجویی،  . کارشناکی یهداش  حافپ ا ، دانشکده یهداش  ،2
 ، کار ، ایاانمازندرانرزشکی  مدانشکاه عهودانشکده یهداش ، کز تحقیقات روان رزشکی و عهوم رفهار ، ماگاوه آمارحیاتی،  دانشیار، .9
 :  67/62/6931تاریخ تصویب :           21/3/6931مه  اصالحات : تاریخ ارماع          68/3/6931 تاریخ دریاف 
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 در مدارس یيشدت روشنا
 

 7331، خرداد  731دوره بيست و ششم، شماره     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              731

ینا یاعث یاوز کادرد، خسهگی، اکهاس، تحایک چشنم

توانند یاعنث یناوز . کمبود ننور نینز منیو اضطااب شود

فشاریا  تطنای  چشنمی، کنادرد، کناگیجپ، خسنهگی، 

اخننهالالت اکننکههی ع ننالنی یننپ عهنن  ایجنناد وضننعی  

نامناکب یدن و فشنار اضنافی ینا یندن یناا  تطنای  دیند 

درصنند یننادگیا  یننپ وکننیهپ حننس یینننایی  89 .(9)گننادد

گیناد، یننایااین اگنا عمنل دیندن ینا اشنکال صورت می

رویاو شود، اف  در یادگیا  ایجناد منی گنادد. یندف 

ینا  آموزشنی عبنارت از ینپ تأمین روشننایی در محنیط

 ومود آوردن محیطی اک  کپ عمل دیدن یا وضوح کنافی

مهن  صورت گیاد تا نیاو  فااگیاان ینپ منا  تنالش 

دید کافی، صاف منذب اطالعنات و فاآینند ینادگیا  

  کنپ آمنوزش، رناورش و مدرکپ ف نایی اکن .(1)شود

یا  صحیح و مناکب رشد و شخصی  افااد تح  روش

یا  روانی آموزش و در ف ا  فیزیکی مطهوب و محیط

. در مدارکی کپ ازکیفی  (0)گیادمساعد آن صورت می

یا  یصا  محنیط داننش یاالیی یاخوردارند، یپ ویژگی

دیند در یا نشنان منیرژویش .(1)آموزان تومپ می شود

تناین تکهینف وخوانی یپ لحاظ یصا  راتنشمدارس، ر

آمنوزان اکن . نهنایج رژویشنی کنپ در کنال یاا  دانش

دید در ایناالت مهحنده انجام شده اک ، نشان می 6370

درصننند دانشنننجویان فنننار  الهحصنننیل  88آمایکنننا، 

درصند عمنوم  10یینی دارند، در حالی کنپ تنهنا نزدیک

ا  کپ در آن یاشند؛ ینایااین مدرکپمادم نزدیک یین می

میزان روشنایی ناکنافی ینوده و کیفین  آن رنایین یاشند، 

 تواند یپ دلیل تأثیا  کپ روشنایی محنیط ینا فیزیولنو  می

در  .(7)آمنوز شنوددارد، یاعث کنایش ینادگیا  داننش

ا  کپ قالها  و یمکنارانش در مندارس ایهندایی مطالعپ

 ینااز کنالس درصد7/18شها قم انجام دادند، نشان داد کپ 

درصند  69از نظا شندت روشننایی در حند اکنهاندارد و 

نهایج یک یارکنی در  .(0)تا از حد اکهاندارد یودندرایین

 دینده وضنعی نشان 6380تا  6388یا  لهسهان در یین کال

نامطهوب یهداشهی یپ خصوص در مدارس روکهایی یوده 

کپ کمبود نور مدارس یکی از عوامل نامطهوب یهداشهی 

 و یمکناران، Hoffmannیا اکاس مطالعپ  .(8)گزارش شد

 رن  نور حاصل از منایع یا تماکز، افسادگی و خسنهگی

 .(3)اثاگذار اک 

ا  کپ مهن  ارزینایی راکیده و یمکاران در مطالعپ

گیا  شدت روشنایی در مندارس ایهندایی شنها و اندازه

درصند مندارس از  12ایالم انجام دادنند، نشنان داد کنپ 

 درصد مدارس از کیفی  روشننایی 08وضعی  نامطهوب و 

 .(65)مطهوب یاخوردار یودند

و یمکننارانش در یازیننل  da Silvaا  کننپ مطالعننپ

درصد از  35انجام دادند، نشان داد کپ روشنایی موضعی 

 955تا از حند اکنهاندارد )آموزان مورد مطالعپ کمدانش

 .(66)لوکس( اک 

ا  یپ ارزشنیایی روشننایی خوامپ نصیا  در مطالعپ

کالن مؤکسنپ چناک کیهنان راداخن . و  از طاین   69

کالن،  7یپ این نهیجپ رکید کپ  IESNAالگو  ریشنهاد  

 1و  لنوکس( 255تا از حد طبیعی اکهاندارد )روشنایی کم

 لنوکس( 955کالن، روشنایی یاالتا از حد طبیعی اکهاندارد )

یا دارا  روشنایی در گسنهاه یک از کالنداشهند و ییچ 

 .(62)اکهاندارد نبود

گیا  ا  مه  اندازهمجید  و یمکاران در مطالعپ

یا  شها زنجان نشان دادند کپ شدت روشنایی کهایخانپ

، 86مقادیا روشنایی طبیعی، مصنوعی و توأم ینپ تاتینب 

تنا از حند توصنیپ شنده یا کنمدرصد کهایخانپ 06و  33

 .(69)یوده اک  IESNAاکهاندارد 

عدم مطهویین  نهنایج ارزینایی روشننایی عمنومی و 

موضعی یا رو  تخهپ کیاه مدارس شها یمندان در کنال 

 دینده این اما اک  کپ مشکل روشنایینشان 6939و  6980

 .(2)این مدارس ینوز را یاماک 

 ینا ا  کپ یا یدف ارزیایی روشنایی دیسهاندر مطالعپ

درصند  9/15شها نهاوند انجام گاف ، مشخص گادیند 

 1/7یننا  مننورد نظننا از روشنننایی اکننهاندارد، از کننالس

تنا از اکنهاندارد و را  روشننایی کنمیا دادرصد کالس

درصد از کالس یا ییش تا از حد اکنهاندارد ینوده  2/92

 .(61)اک 
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 و همکاران احمد علیزاده     

 733     7331، خرداد  731ماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و ششم، ش              

 پژوهشی

 یا  آموزشی یک ضاورتمناکب درمحیط روشنایی

 اک . شدت روشنایی در مباحث مهندکی روشنایی یکنی

گینا  از مفاییم کهید  اک ؛ چاا کپ یم مبننا  انندازه

رد رؤین  اکن  و ینم مقدار روشنایی رو  کنطوح منو

اکننهانداردیا  روشنننایی یننا مبنننا  آن تنندوین شننده 

. یا اکاس اکهاندارد ایاان، شندت روشننایی ینا (60)اک 

 لوکس 055و ریشنهاد   955رو  میز کالس درس حداقل

و این در حالی اک  کنپ اینن اکنهاندارد در  (61)یاشدمی

لوکس و در انگهسهان از این میزان یم  705آمایکا یاایا 

در مباحث روشنایی، اکنهفاده مناکنب و  .(67)یاالتا اک 

یپ ما از منایع یا در نظا گافهن صنافپ منویی در اننا  ، 

 کنندگان، حفظ اصول زیس  محیطی،تأمین راحهی اکهفاده

ینا  ایمننی، ارگوننومی و یهداشنهی یناا  رعای  منبنپ

رکیدن یپ کیسهم روشنایی مطهوب از وظنایف مهندکنین 

؛ ینایااین یا تومنپ (67)ا  اک روشنایی و یهداش  حافپ

یپ این کپ یارکی و تحقیقی در زمینپ شدت روشنایی در 

مدارس ایهدایی شهاکهان کار  صورت نگافهپ اک ، یا 

 یا  منامعی در اینن راکنهاآن شدیم کپ تحقیقات و یارکی

ام دییم و نهایج یپ دک  آمنده را در اخهینار مسنؤلین انج

ینا  آتنی اقندامات ریز ریط قاار دییم تا در یانامپذ 

 الزم در مه  مطهوب کاز  روشنایی ف ایا  آموزشنی

 و ادار  یا اکهانداردیا  یین المههی انجام دیند.
 

 مواد و روش ها
مطالعپ حاضا از نوع توصیفی مقطعی اطالعناتی در 

ااوانننی و توزیننع موامهننپ در یننک ممعینن  خصننوص ف

این مطالعنپ در مندارس شنها کنار  در یاشد. خاص می

ه اک . طب  مطالعپ انجام انجام شد 6939راییز و زمسهان 

شده در دانشگاه عهوم رزشکی نهاوند یا تومنپ ینپ مینزان 

درصد یود، حجم نموننپ ینا  9/15روشنایی اکهاندارد کپ 

  دک  آمد:پرت تقایبی یاکهفاده از فامول زیا یپ صو
 

 

منورد  95و  2 منطقنپ ن ازمورد آ 25 مدرکپ کپ 05

 مار  یپ صورت تصادفی وآکل مامعپ  از 6منطقپ  ن ازآ

، یا اکنهفاده مهناکب یا موقعی  مغاافیایی انهخاب گادید

 گیا  کیسهماتیک یپ صورت تصادفی از رو  لیسن نمونپ

 کی قاارگافن .مدرکپ مورد یار 6مدرکپ،  9از یامدارس، 

از دو روش  تنوانمنی گیا  میزان روشناییاندازهمه  

 گینا  عمنومیکنپ انندازهاکنهفاده کناد عمومی و موضعی 

ا  و الگنویی میزان روشنایی خود شامل دو روش شنبکپ

( IESNA) ا اینن مطالعنپ از روش شنبکپ در می یاشند.

ینا  منورد مکانشدت روشنایی  مه  یارکی وضعی 

 اکهفادهرایاو، کالس درس، اتاق ادار ( کنجش )اعم از 

کناخ   6991A نورکنجی یا دکهگاه لوکس مها مندل .شد

قبنل از کننجش، . انجنام شند TESتایوان، مارک  کشور

دکهگاه کالیباه شد، یپ این طای  کنپ کنهول خنارمی ینا 

دکهگاه یا کاور آن یا کف دک  روشانده و کنسس نورکنج 

ل  نمایشنگا دکنهگاه را روشن نموده، در این حا دکهگاه

در یا مکنان اعنم از رایناو،  دید.عدد صفا را نشان می

 یااکنناس طننول و عننا کننالس درس و اتنناق ادار  

گینا  کاده و اندازه یا را مشخصکالس، تعداد ایسهگاه

در کطح اف  انجام شد )فهوکل دکهگاه نورکنج در حین 

کنجش یپ صنورت افقنی قناار گافن ( و در وکنط ینا 

سهاده و تا رایان یا کنجش فهوکنل دکنهگاه را ایسهگاه ای

در یک مه  مشخص گافهپ و فهوکل را طور  گافهنپ 

. فهوکنل نورکننج کپ کایپ یا نیم کایپ رو  فهوکل نیافهد

 یا طب  نظا انجمن مهندکین روشنایی آمایکنا  شنمالی

(IESNA) 71گیننننا  در ارتفنننناع در حننننین اننننندازه 

و شنندت  (61)مهننا  از کننطح زمننین قنناار گافنن کننانهی

روشنننایی ینناا  یننا ایسننهگاه یننا حسننب واحنند لننوکس 

گیا  شنده در ینا کسس از مقادیا اندازه و شده کنجش

 مکان، میانگین گافهپ و یپ عنوان مهوکط شدت روشنایی

 ثب  گادید.

 8در کاعات  در فصل راییز و زمسهان یاگیا اندازه

مکنان  نقطپ از ینا 65الی  2ا در ظه از یعد 61صبح الی 

 در ینا یا صورت گافن .دون ایجاد تغییا در وضعی  آنی
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مدرکپ عالوه یا شدت روشنایی، تمامی رارامهایا شامل: 

 مساح  مکان مورد کنجش، مساح  رنجاه، تعداد رنجناه،

ینا  موقعی  رنجاه، تعداد و نوع منایع، رن  نور، المپ

معیوب، رن  و منس دیوار، رن  و منس کف، رن  

هپ تدریس، رن  راده، وضنعی  و منس کقف، نوع تخ

راده و شیشپ، قندم  کناخهمان، وضنعی  ینوا، کناع  

آموزان مدرکپ، گیا ، نوع مدارس، منسی  دانشاندازه

 دک  آمدهپ ی اطالعاتکسس  منطقپ و طبقات ثب  گادید.

و  25 نسخپ SPSSافزاردرمدولی ثب  و یا اکهفاده از نام

 Generalized estimation equation چنین روش آننالیزیم
(GEE) و تجزیپ و تحهیل قاار گاف . مورد ارزیایی  

 

 یافته ها
درصد از مامعپ آمار  ماینو   6/15در این مطالعپ 

درصنند مایننو  یننپ منطقننپ دو از  3/93یننپ منطقننپ یننک و 

 مدارس ایهدایی شهاکهان کار  یود.

 درصد از مدارس مورد کنجش مدارس دخهااننپ 8/05

 اانپ یودند. در این مامعنپ آمنار درصد مدارس رس 2/13و 

درصند  0/90درصد ماینو  ینپ مندارس دولهنی و  0/11

 951 رژویشدر این  مایو  یپ مدارس غیا دولهی یودند.

کنالس  631محل مورد یارکنی قناار گافهنپ کنپ شنامل 

 19درصند( و  61اتناق ادار  ) 13درصد(،  2/19درس )

در  یناگینا انندازه تناینیش درصند( ینود. 1/25) رایاو

دار  ینین یدرصد( کپ تفاوت معن 09) یوا  آفهایی یود

در  (.p= 21/5)یا  مخههف یوا دینده نشنده اکن وضعی 

یا  مدارس از ینک کنال تنا قدم  کاخهمان این مطالعپ

کننال( کنپ تفنناوت  36/27کنال مهغینا یننود )مینانگین  10

ار  یننین مهوکننط شنندت روشنننایی و قنندم  دیمعننن

  .(p= 2/5) کاخهمان مدارس ومود نداش 

دارا   اتاق ادار  ،6یا تومپ یپ نهایج مدول شماره 

 تاین مینانگینکم میانگین شدت روشنایی و رایاویا تاینییش

ینا  یا تومنپ ینپ آزمنون اند.شدت روشنایی را دارا یوده

 مینزان شندتاز نظنا آمار  انجام شده در ینین طبقنات 

  (.p= 97/5) دار  مشایده نشدیمعن تفاوت ،روشنایی

میانگین روشنایی در منطقنپ دو  ،6در نمودار شماره 

 روشناییشدت میانگین  از نظا اما ،تا از منطقپ یک یودییش

. (p= 10/5) دار  یین دو منطقپ مشایده نشدیمعن تفاوت

میانگین روشنایی در مدارس دولهی در مقایسپ یا مدارس 

ین مینانگ ازنظنا ولنی ینا اینن ومنود ،دوتا ینغیادولهی ییش

 .(p=266/5) دار  مشایده نشدیمعن تفاوت روشناییشدت 
 

در طبقات  گیا  شده روشنایی اندازه شدت میزان :1 جدول شماره

 39شها کار  در کال و کپ مکان مورد نظا در 
 

 شاخص (lux)میانگین (lux)ماکزیمم (lux)مینیمم (lux)انحااف معیار

 رارامها    

 کالس 99/212 11/6286 20/12 79/263

 اتاق ادار  91/239 99/6207 0/95 16/291

 رایاو 07/671 11/731 63 31/608

 طبقپ اول 70/210 99/6207 0/95 89/269

 طبقپ دوم 51/201 11/6286 63 26/261

 طبقپ کوم 89/973 138 635 20/277

 

200

250

300

 
شده یا حسب گیا  میزان شدت روشنایی اندازه :1نمودار شماره 

 6939کال  -منظقپ و نوع مدارس در شها کار 

 

 دید کپ در اکثا مواردنشان می 2نهایج مدول شماره 

کار  از  روشنایی مومود در مدارس ایهدایی شها میزان

 یناییمکنان تا یوده اک .کم ایاان مهوکط مقادیا اکهاندارد

 مننوب شناقی، کپ دارا  رنجاه منویی یودند )مننوب،

ینا  مغاافینایی نسب  یپ رنجناه موقعین  یی(منوب غا

 شدت روشنایی داشهند از نظاار  را یمعن دیگا، تفاوت

(551/5 =p)درصد رنجایا رو  2/19گیا  . در این اندازه

یا  دیگا مغاافینایی یپ کم  منوب و یقیپ در موقعی 

 (p= 3/5چنین در این رژویش تعداد رنجاه ). یمدنقاار داشه

 در رایطپ یا مهوکنط (p= 2/5پ مساح  محل)ونسب  رنجاه ی

در مینان  دار  مشایده نشد.یشدت روشنایی تفاوت معن
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 پژوهشی

 ،یناعدم ومود راده ینا رو  رنجناهراده یا ومود دو حال  

مشنایده دار  در مهوکنط شندت روشننایی یمعن تفاوت

یین کناعات  حداکثا میزان روشنایی ما .(p= 529/5) شد

ینا  پ نسب  یپ کایا زمنانیوده اک  ک 65:60الی  3:60

)کناع   دار ینوده اکن یگیا  شده اخهالف معن اندازه

طبن   .(p= 562/5 ینا 65:60کناع   و p= 553/5 یا 3:60

تنا مندارس ینا رنن  ینیش دینوار ،مشایدات انجام شده

 تناین فااواننی درصد( رن  آمیز  شده و کم 8/03کفید )

د. یاشنمنی درصند 9/5مایو  ینپ رنن  زرد ینا فااواننی 

 دار  را دریرن  کفید نسب  یپ رن  زرد تفاوت معنن

رنن   .(p= 55/5) میانگین شندت روشننایی ایجناد کناد

تناین آن و کنم درصند( 21) تا مدارس آینیراده در ییش

دار  ی( یوده اک  کپ تفاوت معندرصد 9/5) رن  زرد

یا  راده و میانگین شدت روشنایی انندازه در یین رن 

رنجناه شیشنپ  .(p= 6/5)اکن شنده گیا  شده مشایده ن

البهنپ  ،درصند( ینود 7/72) تا مدارس از نوع شفافییش

تفنناوت  یننا  مخههننف شیشننپدر وضننعی  ایننن مهغیننا

 .(p= 17/5) نکنادایجناد  شدت روشنناییدار  را در یمعن

روشنایی اعم از المپ مههنایی ، کنم مخههف  در یین منایع

ز لحناظ دار  امصاف، رشهپ ا  و شمعی اخهالف معنی

طبنن   (.p= 9/5)نشننده اکنن  شنندت روشنننایی مشننایده

 ،یننا  دیننوارمیننان منننس مشننایدات انجننام شننده در

 درصنند( و 6/31تنناین فااوانننی مایننو  یننپ گننچ )یننیش

یاشند یدرصند( من 9/5) تاین فااوانی مایو  یپ آمناکم

کاشنی  ، گنچ وردینواکپ از میان مصالح اکهفاده شده در 

روشنننننایی شنننندت  دار  را در میننننزانیتفنننناوت معننننن

از مینان  چننینیم. (p( ،)555/5 =p= 556/5) اندایجادکاده

تناین ینیش ،یا  مخههنف اکنهفاده شنده در کنقفرن 

تناین کنم درصند( و 89) فااوانی مایو  یپ رن  کنفید

کنپ  اکن  درصند( 9/5) فااوانی ماینو  ینپ رنن  کنبز

ینین  دار  از نظا میزان شندت روشننایی دریتفاوت معن

ینا  گینا طبن  انندازه .(p= 02/5)د ننداردومنویا آن

درصند  91 ،مدارس اتاق ادار درصد  8/15 ،انجام شده

درصنند رایاویننا از  99 چنننینیننم درس ویننا  کننالس

 از و در حد اکهاندارد یاخوردار یودنند. روشنایی مطهوب

 ینیشینا گنچ  میان مصالح مخههف مه  روشش کقف،

 تناین فااواننیکنمینا درصد( و یهن  1/18تاین فااوانی )

دار  تفاوت معننیشدت روشنایی از نظا  ،درصد( 9/5)

چننین در منورد مننس مین .(p= 96/5نکادنند)را ایجاد 

 تنناین فااوانننی یننیش ،منندارس مننورد یارکننی کننف در

تناین فااواننی درصند( و کنم 2/79مایو  یپ موزاییک )

یاشد کپ موکن  میدرصد(  9/5مایو  یپ موک  و یهن )

روشنایی نسنب  ینپ    را در مهوکط شدتداریتفاوت معن

 .(p= 552/5) موزاییک ایجاد کاد

 
 یا حسب درصد گیا  شده میزان روشنایی اندازه :2 جدول شماره

 6939 مکان یا  مخههف مدارس شها کار  در کال در
 

 )درصد( غیا اکهاندارد )درصد( کهانداردا شاخص

   محل

 2/03 8/15 کالس

 11 91 اتاق ادار 

 17 99 ورایا

 

 بحث
یننا  مدرکننپ و کننالس درس محهننی ینناا  فعالینن 

 یا یپ صورت خوانندنتا این فعالی آموزشی اک  کپ ییش

. یسنیار  از کارینا  چشنمی (2)شنودو نوشهن انجام می

طور معمول شامل انجام روزماه نظیا خواندن و نوشهن یپ

طور مشنایپ یاخنی کار در یک صفحپ دو یعد  اک . یپ

 .(60)یاز یپ روشنایی خوب و دید مناکب دارنداز کاریا ن

آموزان ایهدایی گاوه کنی آکنیب رنذیا  ینوده و دانش

ایجاد محیط کالم، اثا مهمی ینا تنأمین کنالم  و یهبنود 

درصند  66عمهکاد آنان دارد. طب  یاخی آماریا حدود 

ننج از دانش آمنوزان از عنوار  و مشنکالت چشنمی ر

توانند ارتبنا  مسنهقیم ینا یاند کنپ اینن عنوار  منیمی

 .(0)ناکافی یودن نور داشهپ یاشد

روشنایی از طای  مشایده تزئینات دیدار  محنیط، 

گنذارد، آکنایش و رو  آکایش و احساس فاد تأثیا می

احساس خوب نیز یا کل عمهکاد فاد تأثیا گذار اکن . 

چنین روشنایی یا ظایا فاد  و ظایا فاد  یا روایط یم
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یین فاد  موثا یوده و روایط یین فاد  یا کنار گاوینی 

شنایی یا اثا یا کناع  ییولنو یکی، اثا دارد. تماس یا رو

کنند. کنطح روشننایی و ریهم کنیاکاردین را تنظنیم منی

 دما  رن  از طای  اثاات تحایکی، رو  حال و حوصهپ

گذارد و حال و حوصهپ یهها عمهکاد فاد  فاد تأثیا می

دید. افزایش کطح روشنایی، مقدار خواب را افزایش می

 دگی رو  عمهکادآلودید و خوابآلودگی را کایش می

تجزینپ و  ینا وتنایج یارکنی .(68)گنذاردفاد  تأثیا منی

آور  شده عیا  مم( یا رو  دادهGEEتحهیل آمار  )

روشننایی مومنود در  میزانحاکی از آن اک  کپ موارد 

 از 2ینا طبن  مندول شنماره مدارس ایهدایی شهاکنار  

 تا یوده اک . کم ایاان مهوکط مقادیا اکهاندارد

توزیع مهوکط شندت روشننایی در اینن یارکنی در 

درصند  8/15مقایسپ یا حد اکهاندارد ییانگا آن اک  کپ 

درصد از  99یا و درصد از کالس 91 ،یا  ادار اتاقاز 

 رایاویا از نظا میانگین شدت روشنایی مطای  یا اکهاندارد

دینده شندت روشننایی ، کپ این موضوع نشانیوده اک 

 یاشند.یا، اتاق ادار  و رایاویا مینامطهوب در اکثا کالس

ینا  ادار  اشهغال یپ مطالعپ در این کنالس ینا و مکنان

آکایش، تواند یاعث کایش و میدارا  محدودی  یوده 

چشنمی  ینا ور  و افزایش ریسک ناراحهیکایش یهاه

وضنعی   ینا دکن  آمنده از یارکنیپ تایج ی .(1)گادد

 9/15روشنننایی منندارس ایهنندایی نهاوننند نشننان داد کننپ 

 8/93ینا در محندوده اکنهاندارد و از این کنالس درصد

کنپ ینا  (61) خارج از محدوده اکهاندارد یوده اک درصد

چننین در مطالعنپ مین خوانی نندارد.نهایج این تحقی  یم

ینا  مطالعنپ دانشنگاه کنالن عهیزاده و یمکناران کنپ در

عهوم رزشکی مازندران انجام شد، نشان داد کنپ در اکثنا 

کنپ ینا  (63)موارد شدت روشنایی در حد مطهوب نیسن 

 خوانی دارد.نهایج این تحقی  یم

و یمکناران نشنان داد  winterbottonنهایج مطالعنپ 

سننهان، یننا  درس در انگهدرصنند از کننالس 88کننپ در 

 (25)تا از حد اکنهاندارد ینوده اکن میزان روشنایی ییش

 خوانی ندارد.کپ یا نهایج این تحقی  یم

ینایی کنپ در مندارس ایهندایی اکنهان نهیجپ یارکنی

رزشکی شیااز ینا  فارس توکط کارشناکان دانشگاه عهوم

کنننالس درس در دو مقطنننع زمنننانی انجنننام  2567رو  

( 6981کال  یقیپ در و 6981 کالس در کال 097گاف  )

درصند مندارس ایهندایی از  1/68حاکی از آن اک  کپ 

کنپ ینا  (61)تا از حد اکهاندارد یسنهندنظا روشنایی رایین

ینایی کنپ طب  یارکی خوانی ندارد.نهایج این تحقی  یم

 در، یمدان صورت گاف  در شها 6939 و 6980کال  در

ینا  درس دارا  درصند از کنالس 61فقط  6980 کال

 6939کنال  ولنی در ،انندروشنایی عمومی مطهوب ینوده

یا در محدوده غیاقایل قبول تمام کالس شدت روشنایی

تنا  نسنب  ینپ اینن قاار گافهپ کنپ از شناایط نامناکنب

 .(2)تحقی  یاخوردار یودند

و یمکناران در  Espinozaا  کپ توکنط در مطالعپ

مشننخص  دانشننگایی در کشننور کاکننهاریکا انجننام شنند،

ینا دارا  گیا  کهایخاننپنقطپ اندازه 16گادید کپ تمام 

کپ از نظا نامناکنب ینودن  (26)اندروشنایی نامناکب یوده

ینا  میزان روشنایی یا نهیجنپ اینن تحقین  یمخنوانی دارد.

ینا  کنپ مندارس غیادولهنی در کناخهمانتومپ ینپ اینن

 ا مطالعنپاکهجار  کپ غالباً منزل مسکونی یوده و یا اکاس 

گینا  کنطح روشننایی کپ در ایاالت مهحده یاا  اندازه

مننازل مسنکونی  تنانشان داد کنپ ینیش منازل انجام شد،

 (22)تا از حد اکهاندارد یودندمومود دارا  روشنایی کم

 د  یا نهیجپ این تحقی  یمخوانی دارد.کپ تا حدو

 و یمکاران Abramsonا  دیگاکپ توکط در مطالعپ

گینا  روشننایی در دانشگایی در یازینل مهن  انندازه

درس انجام شد، نشان دادند کپ در یا  کالس رو  میز

تنا از مقادیا شدت روشنایی یااینا و ینا ینیش اکثا موارد

کپ یا نهیجپ اینن مطالعنپ  (29)حداقل اکهاندارد یوده اک 

 یمخوانی ندارد.

 نهایج رژویش گهمحمد  و یمکاران کنپ در مندارس

حناکی از انجام گاف ،  39و  80دخهاانپ یمدان در کال 

ینا  ین شندت روشننایی و درصند چناا آن اک  کنپ ین

کپ ینا  (2) (p >56/5) معیوب ارتبا  معنادار  ومود دارد
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چننین در مقالنپ خنوانی نندارد، ینمنهایج این تحقی  ینم

گیا  روشنایی در روزیایی کپ تایش محمد  اندازهگل

 توان یکی دیگا از دالینلآفهاب ومود نداشهپ اک  را می

. در حنالی کنپ در (2)ین یودن شدت روشنایی دانسن رای

این تحقی  وضعی  یوا در رایطپ یا شدت روشنایی تأثیا 

یا تومپ ینپ نهنایج تحقین  قاضنی  معنادار  نداشهپ اک .

خانهو ثانی و یمکاران، در اغهب موارد میانگین روشنایی 

ارد یناالتا مومود در رایاوینا از مهوکنط مقنادیا اکنهاند

نهنایج ینپ  خنوانی دارد.کپ یا نهایج این تحقی  ینم (1)یود

منده از مقالنپ ارزینایی شندت روشننایی و تنایش دک  آ

یا  شنها یا و کای  رایانپ دانشگاهفااینفش در کهایخانپ

 ایالم نشان داد کپ منس کقف، کف و دینوار در کهایخاننپ،

ینا  منورد کالن مطالعنپ و کنای  رایاننپ کهینپ دانشنگاه

مطالعپ مشایپ یوده و منس کقف و دیوار، گچ و کف از 

، این در حالی اکن  (21)یوده اک  کاامیک و موزاییک

یوار در مندارس شنها کنار  کپ منس کف، کقف و د

تنوع زیاد  داشهپ کپ در یین این کپ رارامها ذکنا شنده، 

دار  در مهوکنط شندت یمنس کف و کقف رایطپ معن

در مقالپ ارزیایی شندت روشننایی  روشنایی داشهپ اک .

ینا  دانشنگاه عهنوم رزشنکی کالن یا  مطالعپ خوایگاه

دارد اصفهان، در اکثا موارد شدت روشنایی در حد اکهان

ینا  یود کپ یکی از عهل کایش شدت روشنایی رنجناه

مات و ناکافی یودن مسناح  رنجناه ینپ مسناح  محنل 

 خوانی ندارد.کپ یا نهایج این تحقی  یم (60)یود

و یمکاران، مامعپ مورد مطالعپ  قالها در رژویش 

د از درصن 1/67درصد از مندارس دولهنی و  1/82شامل 

تناین مامعنپ منورد مدارس غیا دولهنی یودنند کنپ ینیش

 مطالعپ مایو  یپ مدارس دولهی یود کپ یا نهنایج اینن تحقین 

چنین در این رژویش در اکثا منوارد خوانی دارد. یمیم

کپ یا نهنایج اینن  (0)میانگین شدت در حد اکهاندارد یوده

 تحقی  یم خوانی ندارد.

در مقالپ راکیده و یمکاران کپ در مندارس ایهندایی 

ا ایالم انجام شد، نشان داد کپ نسب  مساح  رنجناه شه

ینپ مسنناح  کننالس یننپ لحنناظ آمننار  رایطننپ مسننهقیم و 

 (p<50/5انند )دار  یا شدت روشنایی عمنومی داشنهپیمعن

چنین در این کپ یا نهایج این تحقی  یم خوانی ندارد. یم

درصنند از منندارس از کیفینن  روشنننایی  08رننژویش، 

؛ اینن (65)نامطهویی داشهنددرصد وضعی   12مطهوب و 

ا کار  در حالی اک  کپ میزان روشنایی در مدارس شه

در  تنا ینوده اکن .از مهوکط مقادیا اکهاندارد ایاان کنم

مقالپ راکیده و یمکناران، در اکثنا منوارد مقندار شندت 

روشنایی در محدوده اکهاندارد یا یاالتا از آن اکن  کنپ 

 توان قاار گافهن رنجاه در موقعین تاین عهل آن را میمهم

 دارد.خوانی کپ یا نهایج این تحقی  یم (65)منویی دانس 

  توکننطیننا اکنناس نهننایج یننپ دکنن  آمننده در رژویشننی کننپ 

درصنند  655ران انجنام شند، نشنان داد کنپ یمکناو  ننادر 

 955تنا از مطالعپ، دارا  شندت روشننایی کنم یا کالن

لوکس حد کمینپ کشور  یودند کپ یا نهایج این تحقین  

در رننژویش مقصننود  مقنندم و  .(20)یننم خننوانی دارد

و  62ا  شدت روشننایی در کناع  گییمکاران، اندازه

این در حالی اک  کنپ در اینن  ،(21)انجام شده اک  69

انجنام شنده  61النی  3گینا  در کناعات تحقی ، انندازه

، ینپ اینن کپ در نهیجپ یا دو رنژویش مشنایپ اکن اک  

کنپ شندت روشننایی در اکثنا منوارد از اکنهاندارد معننی

ا  یناا  روشنایی، عامل مسناعدکنندهکمبود  تا اک .کم

اینن معننی  یپ اک . روشنایی نامناکب، یینیریدایش نزدیک

ور  یهیننپ خنود کنار انسان یا یهناه کپ کیسهم ییناییاک 

چپ یک فاد در معا  شناایط روشننایی کند. چناننمی

نامناکب قاار یگیاد، ممکن اک  اطالعات واقعی از یین 

یا  یینایی مناکب چنین در این شاایط، ریام. یم(60)یاود

آید، در نهیجپ طول مدت تشنکیل یپ ومود نمیو کامهی 

طنور کهنی ینا راینپ نهنایج و یپ .(2)یایدتصویا افزایش می

یا  ینپ عمنل آمنده، شناایط روشننایی در اکثنا ارزیایی

یا  منورد مطالعنپ در مندارس شهاکنار  نیناز ینپ محل

  ریشننهاد  کارینا  عمندهاز راه یهبود و اصالح دارد.

یا  روشننایی، تعنویب ینپ مه  اصالح نقایص کیسهم

یا  کوخهپ یا در نظا گافهن طول عما المپ موقع المپ

امنا ریشننهاداتی کنپ  یا اکن .ا  چاا دورهو انجام نظاف  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7706-en.html


 در مدارس یيشدت روشنا
 

 7331، خرداد  731دوره بيست و ششم، شماره     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              502

گادد، این اک  کنپ یپ این تحقی  یا می طور اخهصاصییپ

موقعی  منویی )منوب غایی، مننوب  یایی کپاز رنجاه

کاخهمان مدرکپ اکهفاده شود. از مصنالح در  شاقی( دارند،

تنا  دارنند، در کنپ انعکناس ننور ینیش گچ و کاشی کفید

چنننین در مننورد کننف شننود، یننم کنناخ  دیواریننا اکننهفاده

تنا  کنپ انعکناس ننور کنم یا  تیناهکاخهمان، از موک 

ینا  کنفید و از رنن  دارند، اکهفاده محدودتا  شنود.

در مجموع هفاده شود؛ اکآمیز  دیواریا روشن یاا  رن 

ینایی ینا از کناخهمانیهها اک  یناا  ایجناد ینک مدرکنپ 

آن در  الزم در کنناریا  مناکننب آن کننپ عوامننل فیزیکننی

 اکهفاده گادد. ،نظا گافهپ شده یاشد
 

 سپاسگزاری
آور  اطالعات معاون  تحقیقات و فنوکیهپ از یدین

 یکمیهپ تحقیقات دانشجوی، رزشکی مازندران دانشگاه عهوم

چنین از آموزش و راورش ناحیپ یک و دو شهاکهان یم و

کپ در تصویب و اماا  این طناح ینا منا یمکنار  کار  

 .را داریم تشکا کمال نمودند،
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