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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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جمشید یزدانی چراتی

چكیده
سابقه و هدف :روشنایی نقش مهمی را در زندگی ما ایفا میکند .روشننایی از ممهنپ رارامهاینایی اکن
کیفی

کنپ ینا رو

محیط داخهی تأثیا میگذارد .کمبود نور مومب اخهالالت کاه چشم ،یاوز کادرد ،کوزش چشم و یمچنین ایجاد

تغییا در کهون فقاات یپ دلیل نزدیک شدن دانش آموزان یپ کاغذ یاا مباان کمبود نور و یهها دیدن کهاب خوایند شند؛
ینایااین یاا کارایی ییش تا دانش آموزان ،رعای ییشتا یهداش فاد و نیز ایجاد رغب در آنیا ،یاید نور کالس کافی یاشد.
لذا مطالعپ حاضا یا یدف تعیین میزان روشنایی در مدارس ایهدایی شها کار در کال  39صورت گافهپ اک .
مواد و روشها :در این مطالعپ توصیفی مقطعی ،تعداد  05مدرکپ یپ صورت تصادفی از مدارس شها کار انهخناب و ینا
اکهفاده از روش شبکپا  ،میزان روشنایی کنجش شد .نورکنجی در مدارس یا اکهفاده از دکهگاه لوکس مها مندل  A6991کناخ
کشور تایوان ،مارک  TESدر کاعات یین  8صبح الی  61یعد از ظها و در  2الی  65نقطپ از یا مکان یدون ایجاد تغییا در وضعی
آنالیز دادهیا اکهفاده شده اک .

آن صورت گاف  .در این یارکی از نام افزار  SPSS 20و روش آمار  GEEمه

یافتهها :از مجموع  951محلیا مورد کنجش 631 ،کالس درس 13 ،اتاق ادار و 19رایاو یوده اک  .در این یارکنی
مشخص گادید  15/8درصد از اتاق ادار  91 ،درصد از کالسیا و  99درصد از رایاویا از روشنایی مطهوب و در حد اکنهاندارد
یاخوردار یودهاند.
استنتاج :نهایج یارکییا انجام شده حاکی از آن اک
کف و وضعی

کپ مانمایی نادرک

رنجاهیا ،منس و رنن

دینوار ،مننس

راده تفاوت معنیدار را در میزان مهوکط شدت روشنایی ایجاد کاده اک .

واژه های کلیدی :مدارس ایهدایی ،شها کار  ،شدت روشنایی

مقدمه
اماوزه حس یینایی مهمتاین و حیاتیتاین حس انسنان

اک

کپ رس از دریاف

آن در چشم توکط کنهولینا

یپ شمار میرود .انسان یپ کمک حس ییننایی ینیشتناین

شبکیپ و ارکال ریامیا حسی درمغز درک میشود( .)2دید

اطالعات و یافهپیا خود را از محیط یپ دک منیآورد(.)6

واضح یپ روشنایی مطهوب وایسهپ اک  .روشنایی ییش ازحد

انسان یاا یپ کارگیا مهمتاین حس خود یعنی ییننایی،

یا کمبود روشنایی در یا محیطی یاعث یناوز نناراحهیینا

نیاز یپ نور محیط دارد .نور یخشی از طیف الکهاومغناطیسنی

مخههفی میشنود .تنایش یینش از حد نیناز ننور میتوانند
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احمد علیزاده

1

شدت روشنایي در مدارس

یاعث یاوز کادرد ،خسهگی ،اکهاس ،تحایک چشنمینا

گزارش شد( .)8یا اکاس مطالعپ  Hoffmannو یمکناران،

و اضطااب شود .کمبود ننور نینز منیتوانند یاعنث یناوز

رن

نور حاصل از منایع یا تماکز ،افسادگی و خسنهگی

فشاریا تطنای چشنمی ،کنادرد ،کناگیجپ ،خسنهگی،

اثاگذار اک (.)3

نامناکب یدن و فشنار اضنافی ینا یندن یناا تطنای دیند

و اندازهگیا شدت روشنایی در مندارس ایهندایی شنها

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

ایالم انجام دادنند ،نشنان داد کنپ  12درصند مندارس از

صورت میگیناد ،یننایااین اگنا عمنل دیندن ینا اشنکال

وضعی نامطهوب و  08درصد مدارس از کیفی روشننایی

رویاو شود ،اف

در یادگیا ایجناد منی گنادد .یندف

مطهوب یاخوردار یودند(.)65

تأمین روشننایی در محنیطینا آموزشنی عبنارت از ینپ

مطالعننپا کننپ  da Silvaو یمکننارانش در یازیننل

ومود آوردن محیطی اک کپ عمل دیدن یا وضوح کنافی

انجام دادند ،نشان داد کپ روشنایی موضعی  35درصد از

صورت گیاد تا نیاو فااگیاان ینپ منا تنالش مهن

دانشآموزان مورد مطالعپ کمتا از حند اکنهاندارد (955

دید کافی ،صاف منذب اطالعنات و فاآینند ینادگیا

لوکس) اک (.)66

شود( .)1مدرکپ ف نایی اکن
رشد و شخصی

افااد تح

کنپ آمنوزش ،رناورش و
روشیا صحیح و مناکب

خوامپ نصیا در مطالعپا یپ ارزشنیایی روشننایی
 69کالن مؤکسنپ چناک کیهنان راداخن  .و از طاین

آموزش و در ف ا فیزیکی مطهوب و محیطیا روانی

الگو ریشنهاد  IESNAیپ این نهیجپ رکید کپ  7کالن،

مساعد آن صورت میگیاد( .)0در مدارکی کپ ازکیفی

روشنایی کمتا از حد طبیعی اکهاندارد ( 255لنوکس) و 1

یاالیی یاخوردارند ،یپ ویژگییا یصا محنیط داننش

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

آموزان تومپ می شود( .)1رژویشیا نشنان منیدیند در

داشهند و ییچ یک از کالنیا دارا روشنایی در گسنهاه

مدارس ،روخوانی یپ لحاظ یصا راتنشتناین تکهینف

اکهاندارد نبود(.)62

یاا دانشآمنوزان اکن  .نهنایج رژویشنی کنپ در کنال

مجید و یمکاران در مطالعپا مه

اندازهگیا

 6370انجام شده اک  ،نشان میدید در ایناالت مهحنده

شدت روشنایی کهایخانپیا شها زنجان نشان دادند کپ

آمایکنننا 88 ،درصننند دانشنننجویان فنننار الهحصنننیل

مقادیا روشنایی طبیعی ،مصنوعی و توأم ینپ تاتینب ،86

نزدیکیینی دارند ،در حالی کنپ تنهنا  10درصند عمنوم

 33و  06درصد کهایخانپیا کنمتنا از حند توصنیپ شنده

مادم نزدیک یین مییاشند؛ ینایااین مدرکپا کپ در آن

اکهاندارد  IESNAیوده اک (.)69

میزان روشنایی ناکنافی ینوده و کیفین

آن رنایین یاشند،

عدم مطهویین

نهنایج ارزینایی روشننایی عمنومی و

میتواند یپ دلیل تأثیا کپ روشنایی محنیط ینا فیزیولنو

موضعی یا رو تخهپ کیاه مدارس شها یمندان در کنال

دارد ،یاعث کنایش ینادگیا داننشآمنوز شنود( .)7در

 6980و  6939نشاندینده این اما اک کپ مشکل روشنایی

مطالعپا کپ قالها و یمکنارانش در مندارس ایهندایی

این مدارس ینوز را یاماک (.)2

شها قم انجام دادند ،نشان داد کپ 18/7درصد از کنالسینا

در مطالعپا کپ یا یدف ارزیایی روشنایی دیسهانینا

از نظا شندت روشننایی در حند اکنهاندارد و  69درصند

شها نهاوند انجام گاف  ،مشخص گادیند  15/9درصند

رایینتا از حد اکهاندارد یودند( .)0نهایج یک یارکنی در

از کننالسیننا مننورد نظننا از روشنننایی اکننهاندارد7/1 ،

لهسهان در یین کالیا  6388تا  6380نشاندینده وضنعی

درصد کالسیا دارا روشننایی کنمتنا از اکنهاندارد و

نامطهوب یهداشهی یپ خصوص در مدارس روکهایی یوده

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

کپ کمبود نور مدارس یکی از عوامل نامطهوب یهداشهی

اک (.)61
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اخننهالالت اکننکههی ع ننالنی یننپ عه ن

ایجنناد وضننعی

راکیده و یمکاران در مطالعپا کپ مهن

ارزینایی

پژوهشی

احمد علیزاده و همکاران

روشنایی مناکب درمحیطیا آموزشی یک ضاورت

 05مدرکپ کپ  25مورد آن از منطقنپ  2و  95منورد

اک  .شدت روشنایی در مباحث مهندکی روشنایی یکنی

آن از منطقپ  6از کل مامعپ آمار یپ صورت تصادفی و

از مفاییم کهید اک ؛ چاا کپ یم مبننا انندازهگینا
و ینم

نمونپگیا کیسهماتیک یپ صورت تصادفی از رو لیسن

اکننهانداردیا روشنننایی یننا مبنننا آن تنندوین شننده

مدارس ،از یا 9مدرکپ 6 ،مدرکپ مورد یارکی قاارگافن .

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

مه

اندازهگیا میزان روشنایی منیتنوان از دو روش

رو میز کالس درس حداقل 955و ریشنهاد  055لوکس

عمومی و موضعی اکنهفاده کناد کنپ انندازهگینا عمنومی

کنپ اینن اکنهاندارد در

میزان روشنایی خود شامل دو روش شنبکپا و الگنویی

آمایکا یاایا  705لوکس و در انگهسهان از این میزان یم

می یاشند .در اینن مطالعنپ از روش شنبکپا ()IESNA

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

شدت روشنایی مکانینا منورد

مییاشد( )61و این در حالی اک

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

،

تأمین راحهی اکهفادهکنندگان ،حفظ اصول زیس محیطی،
رعای

منبنپینا ایمننی ،ارگوننومی و یهداشنهی یناا

مه

یارکی وضعی

کنجش (اعم از رایاو ،کالس درس ،اتاق ادار ) اکهفاده
شد .نورکنجی یا دکهگاه لوکس مها مندل  A6991کناخ
کشور تایوان ،مارک  TESانجنام شند .قبنل از کننجش،

رکیدن یپ کیسهم روشنایی مطهوب از وظنایف مهندکنین

دکهگاه کالیباه شد ،یپ این طای کنپ کنهول خنارمی ینا

حافپا اک ()67؛ ینایااین یا تومنپ

نورکنج دکهگاه یا کاور آن یا کف دک روشانده و کنسس

یپ این کپ یارکی و تحقیقی در زمینپ شدت روشنایی در

دکهگاه را روشن نموده ،در این حال

نمایشنگا دکنهگاه

مدارس ایهدایی شهاکهان کار صورت نگافهپ اک  ،یا

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

آن شدیم کپ تحقیقات و یارکییا منامعی در اینن راکنها

کننالس درس و اتنناق ادار یااکنناس طننول و عننا

روشنایی و یهداش

انجام دییم و نهایج یپ دک

آمنده را در اخهینار مسنؤلین

کالس ،تعداد ایسهگاهیا را مشخص کاده و اندازهگینا

ذ ریط قاار دییم تا در یانامپریز ینا آتنی اقندامات

در کطح اف انجام شد (فهوکل دکهگاه نورکنج در حین

الزم در مه مطهوب کاز روشنایی ف ایا آموزشنی

کنجش یپ صنورت افقنی قناار گافن ) و در وکنط ینا

و ادار یا اکهانداردیا یین المههی انجام دیند.

ایسهگاه ایسهاده و تا رایان یا کنجش فهوکنل دکنهگاه را
در یک مه

مواد و روش ها

مشخص گافهپ و فهوکل را طور گافهنپ

کپ کایپ یا نیم کایپ رو فهوکل نیافهد .فهوکنل نورکننج

مطالعپ حاضا از نوع توصیفی مقطعی اطالعناتی در

یا طب نظا انجمن مهندکین روشنایی آمایکنا شنمالی

خصننوص فااوانننی و توزیننع موامهننپ در یننک ممعی ن

( )IESNAدر حننننین اننننندازهگیننننا در ارتفنننناع 71

خاص مییاشد .این مطالعنپ در مندارس شنها کنار در

کننانهیمهننا از کننطح زمننین قنناار گافن ( )61و شنندت

راییز و زمسهان  6939انجام شده اک  .طب مطالعپ انجام

روشنننایی ینناا یننا ایسننهگاه یننا حسننب واحنند لننوکس

شده در دانشگاه عهوم رزشکی نهاوند یا تومنپ ینپ مینزان

کنجش شده و کسس از مقادیا اندازهگیا شنده در ینا

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

مکان ،میانگین گافهپ و یپ عنوان مهوکط شدت روشنایی

اکهفاده از فامول زیا یپ صورت تقایبی یپدک

آمد:

ثب

گادید.
اندازهگیا یا در فصل راییز و زمسهان در کاعات 8

صبح الی  61یعد از ظها در  2الی  65نقطپ از ینا مکنان
یدون ایجاد تغییا در وضعی آنیا صورت گافن  .در ینا
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مقدار روشنایی رو کنطوح منورد رؤین

اکن

مهناکب یا موقعی

مغاافیایی انهخاب گادید ،یا اکنهفاده

شدت روشنایي در مدارس

مدرکپ عالوه یا شدت روشنایی ،تمامی رارامهایا شامل:

در نمودار شماره  ،6میانگین روشنایی در منطقنپ دو

مساح مکان مورد کنجش ،مساح رنجاه ،تعداد رنجناه،

ییشتا از منطقپ یک یود ،اما از نظا میانگین شدت روشنایی

موقعی

رنجاه ،تعداد و نوع منایع ،رن

و منس کف ،رن

میانگین روشنایی در مدارس دولهی در مقایسپ یا مدارس

راده ،وضنعی

غیادولهی ییشتا ینود ،ولنی ینا اینن ومنود ازنظنا مینانگین

ینوا ،کناع

شدت روشنایی تفاوت معنیدار مشایده نشد (.)p=5/266

و منس کقف ،نوع تخهپ تدریس ،رن
راده و شیشپ ،قندم

کناخهمان ،وضنعی

اندازهگیا  ،نوع مدارس ،منسی

دانشآموزان مدرکپ،

منطقپ و طبقات ثب گادید .کسس اطالعات یپ دک آمده
درمدولی ثب

و یا اکهفاده از نامافزار SPSSنسخپ  25و

یمچنین روش آننالیز Generalized estimation equation

) (GEEمورد ارزیایی و تجزیپ و تحهیل قاار گاف .

یافته ها

جدول شماره  :1میزان شدت روشنایی اندازه گیا شده در طبقات
و کپ مکان مورد نظا در شها کار در کال 39
میانگین)(lux

ماکزیمم)(lux

مینیمم)(lux

انحااف معیار)(lux

کالس

212/99

6286/11

12/20

263/79

اتاق ادار

239/91

6207/99

95/0

291/16

رایاو

671/07

731/11

63

608/31

طبقپ اول

210/70

6207/99

95/0

269/89

طبقپ دوم

201/51

6286/11

63

261/26

طبقپ کوم

973/89

138

635

277/20

شاخص
رارامها

در این مطالعپ  15/6درصد از مامعپ آمار ماینو
یننپ منطقننپ یننک و  93/3درصنند مایننو یننپ منطقننپ دو از
مدارس ایهدایی شهاکهان کار یود.

300

 05/8درصد از مدارس مورد کنجش مدارس دخهااننپ
و  13/2درصد مدارس رساانپ یودند .در این مامعنپ آمنار

250

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

200

مایو یپ مدارس غیا دولهی یودند .در این رژویش 951
محل مورد یارکنی قناار گافهنپ کنپ شنامل  631کنالس

نمودار شماره  :1میزان شدت روشنایی اندازهگیا شده یا حسب

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

منظقپ و نوع مدارس در شها کار  -کال 6939

رایاو ( 25/1درصند) ینود .ینیشتنا انندازهگینا ینا در
یوا آفهایی یود ( 09درصد) کپ تفاوت معنیدار ینین

نهایج مدول شماره  2نشان میدید کپ در اکثا موارد

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

میزان روشنایی مومود در مدارس ایهدایی شها کار از

کاخهمانیا مدارس از ینک کنال تنا

مهوکط مقادیا اکهاندارد ایاان کمتا یوده اک  .مکنانینایی

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

کپ دارا رنجاه منویی یودند (مننوب ،مننوب شناقی،

این مطالعپ قدم

معنننیدار یننین مهوکننط شنندت روشنننایی و قنندم
کاخهمان مدارس ومود نداش

(.)p =5/2

یا تومپ یپ نهایج مدول شماره  ،6اتاق ادار دارا

منوب غایی) نسب

یپ رنجناه موقعین ینا مغاافینایی

دیگا ،تفاوت معنیار را از نظا شدت روشنایی داشهند
( .)p =5/551در این اندازهگیا  19/2درصد رنجایا رو

ییشتاین میانگین شدت روشنایی و رایاویا کمتاین مینانگین

یپ کم

شدت روشنایی را دارا یودهاند .یا تومنپ ینپ آزمنونینا

قاار داشهند .یمچنین در این رژویش تعداد رنجاه ()p =5/3

آمار انجام شده در ینین طبقنات از نظنا مینزان شندت

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

روشنایی ،تفاوت معنیدار مشایده نشد (.)p =5/97

شدت روشنایی تفاوت معنیدار مشایده نشد .در مینان
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معیوب ،رن

و منس دیوار ،رن

نور ،المپینا

تفاوت معنیدار یین دو منطقپ مشایده نشد (.)p =5/10

پژوهشی

احمد علیزاده و همکاران

دو حال ومود راده یا عدم ومود راده ینا رو رنجناهینا،

روشنایی مطهوب و در حد اکهاندارد یاخوردار یودنند .از

تفاوت معنیدار در مهوکنط شندت روشننایی مشنایده

میان مصالح مخههف مه

روشش کقف ،گنچ ینا ینیش

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

تاین فااوانی ( 18/1درصد) و یهن ینا کنمتناین فااواننی

کپ نسب

اندازه گیا شده اخهالف معنیدار ینوده اکن
 3:60یا  p =5/553و کناع

(کناع

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

 65:60ینا  .)p =5/562طبن

کننف در منندارس مننورد یارکننی ،یننیشتنناین فااوانننی

مشایدات انجام شده ،دینوار ینیشتنا مندارس ینا رنن
کفید ( 03/8درصد) رن
مایو ینپ رنن
رن

کفید نسب

آمیز شده و کم تناین فااواننی

زرد ینا فااواننی  5/9درصند منییاشند.
یپ رن

زرد تفاوت معننیدار را در

میانگین شندت روشننایی ایجناد کناد ( .)p =5/55رنن
راده در ییشتا مدارس آینی ( 21درصند) و کنمتناین آن
رن

زرد ( 5/9درصد) یوده اک

در یین رن

کپ تفاوت معنیدار

مایو یپ موزاییک ( 79/2درصند) و کنمتناین فااواننی
مایو یپ موک

تفاوت معنیدار را در مهوکط شدت روشنایی نسنب

جدول شماره  :2میزان روشنایی اندازه گیا شده یا حسب درصد
در مکان یا مخههف مدارس شها کار در کال 6939
شاخص

اکهاندارد (درصد)

غیا اکهاندارد (درصد)

کالس

15/8

03/2

اتاق ادار

91

11

رایاو

99

17

محل

ییشتا مدارس از نوع شفاف ( 72/7درصند) ینود ،البهنپ
ایننن مهغیننا در وضننعی یننا مخههننف شیشننپ تفنناوت
معنیدار را در شدت روشننایی ایجناد نکناد (.)p =5/17
در یین منایع مخههف روشنایی اعم از المپ مههنایی  ،کنم

ینپ

موزاییک ایجاد کاد (.)p =5/552

یا راده و میانگین شدت روشنایی انندازه

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

و یهن ( 5/9درصد) مییاشد کپ موکن

بحث
مدرکننپ و کننالس درس محهننی ینناا فعالین یننا

مصاف ،رشهپ ا و شمعی اخهالف معنیدار از لحناظ

آموزشی اک کپ ییشتا این فعالی یا یپ صورت خوانندن

شنندت روشنننایی مشننایده نشننده اک ن ( .)p =5/9طب ن

و نوشهن انجام میشنود( .)2یسنیار از کارینا چشنمی

مشننایدات انجننام شننده در میننان منننسیننا دیننوار،

روزماه نظیا خواندن و نوشهن یپطور معمول شامل انجام

یننیشتنناین فااوانننی مایننو یننپ گننچ ( 31/6درصنند) و

کار در یک صفحپ دو یعد اک  .یپطور مشنایپ یاخنی

کمتاین فااوانی مایو یپ آمنا ( 5/9درصند) منییاشند

از کاریا نیاز یپ روشنایی خوب و دید مناکب دارند(.)60

کپ از میان مصالح اکهفاده شده در دینوار ،گنچ و کاشنی

دانشآموزان ایهدایی گاوه کنی آکنیب رنذیا ینوده و

تفنننناوت معنننننیدار را در میننننزان شنننندت روشنننننایی

ایجاد محیط کالم ،اثا مهمی ینا تنأمین کنالم

و یهبنود

ایجادکادهاند ( .)p =5/555( ،)p =5/556یمچننین از مینان

عمهکاد آنان دارد .طب یاخی آماریا حدود  66درصند

یا مخههنف اکنهفاده شنده در کنقف ،ینیشتناین

و مشنکالت چشنمی رننج

رن

فااوانی مایو یپ رن
فااوانی ماینو ینپ رنن

کنفید ( 89درصند) و کنمتناین
کنبز ( 5/9درصند) اکن

کنپ

تفاوت معنیدار از نظا میزان شندت روشننایی در ینین

از دانش آمنوزان از عنوار
مییاند کنپ اینن عنوار

منیتوانند ارتبنا مسنهقیم ینا

ناکافی یودن نور داشهپ یاشد(.)0

روشنایی از طای مشایده تزئینات دیدار محنیط،

آنیا ومنود نندارد( .)p =5/02طبن انندازهگینا ینا

رو آکایش و احساس فاد تأثیا میگنذارد ،آکنایش و

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

احساس خوب نیز یا کل عمهکاد فاد تأثیا گذار اکن .

کننالسیننا درس و یننمچنننین  99درصنند رایاویننا از

یمچنین روشنایی یا ظایا فاد و ظایا فاد یا روایط
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 3:60الی  65:60یوده اک

یپ کایا زمنانینا

( 5/9درصد) ،از نظا شدت روشنایی تفاوت معننیدار

شدت روشنایي در مدارس

ییولنو یکی،

فارس توکط کارشناکان دانشگاه عهوم رزشکی شیااز ینا

ریهم کنیاکاردین را تنظنیم منیکنند .کنطح روشننایی و

رو  2567کنننالس درس در دو مقطنننع زمنننانی انجنننام

از طای اثاات تحایکی ،رو حال و حوصهپ

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

اثا دارد .تماس یا روشنایی یا اثا یا کناع
دما رن

گاف

فاد تأثیا میگذارد و حال و حوصهپ یهها عمهکاد فاد

حاکی از آن اک

را افزایش میدید .افزایش کطح روشنایی ،مقدار خواب

نظا روشنایی رایینتا از حد اکهاندارد یسنهند( )61کنپ ینا

آلودگی را کایش میدید و خوابآلودگی رو عمهکاد

نهایج این تحقی یمخوانی ندارد .طب یارکیینایی کنپ

فاد تأثیا منیگنذارد( .)68تنایج یارکنیینا و تجزینپ و

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

تحهیل آمار ( )GEEیا رو دادهیا ممعآور شده

کال  6980فقط  61درصند از کنالسینا درس دارا

حاکی از آن اک

کپ  68/1درصند مندارس ایهندایی از

کپ موارد میزان روشننایی مومنود در

روشنایی عمومی مطهوب ینودهانند ،ولنی در کنال 6939

مدارس ایهدایی شهاکنار ینا طبن مندول شنماره  2از

شدت روشنایی تمام کالسیا در محدوده غیاقایل قبول
قاار گافهپ کنپ از شناایط نامناکنبتنا نسنب

مهوکط مقادیا اکهاندارد ایاان کم تا یوده اک .
توزیع مهوکط شندت روشننایی در اینن یارکنی در
مقایسپ یا حد اکهاندارد ییانگا آن اک

تحقی

ینپ اینن

یاخوردار یودند(.)2

کپ  15/8درصند

در مطالعپا کپ توکنط  Espinozaو یمکناران در

از اتاقیا ادار  91 ،درصد از کالسیا و  99درصد از

دانشننگایی در کشننور کاکننهاریکا انجننام شنند ،مشننخص

رایاویا از نظا میانگین شدت روشنایی مطای یا اکهاندارد

گادید کپ تمام  16نقطپ اندازهگیا کهایخاننپینا دارا

یوده اک  ،کپ این موضوع نشاندینده شندت روشننایی

روشنایی نامناکب یودهاند( )26کپ از نظا نامناکنب ینودن

نامطهوب در اکثا کالسیا ،اتاق ادار و رایاویا مییاشند.

میزان روشنایی یا نهیجنپ اینن تحقین یمخنوانی دارد .ینا

اشهغال یپ مطالعپ در این کنالس ینا و مکنانینا ادار

تومپ ینپ ایننکنپ مندارس غیادولهنی در کناخهمانینا

دارا محدودی

یوده و میتواند یاعث کایش آکایش،

کایش یهاهور و افزایش ریسک ناراحهیینا چشنمی
گادد( .)1تایج یپ دکن

آمنده از یارکنیینا وضنعی

اکهجار کپ غالباً منزل مسکونی یوده و یا اکاس مطالعنپا
کپ در ایاالت مهحده یاا اندازهگینا کنطح روشننایی
منازل انجام شد ،نشان داد کنپ ینیشتنا مننازل مسنکونی
روشنایی کمتا از حد اکهاندارد یودند()22

روشنننایی منندارس ایهنندایی نهاوننند نشننان داد کننپ 15/9

مومود دارا

درصد از این کنالسینا در محندوده اکنهاندارد و 93/8

کپ تا حدود یا نهیجپ این تحقی یمخوانی دارد.

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

در مطالعپا دیگاکپ توکط  Abramsonو یمکاران

نهایج این تحقی یمخوانی نندارد .ینمچننین در مطالعنپ

در دانشگایی در یازینل مهن

انندازهگینا روشننایی

عهیزاده و یمکناران کنپ در کنالنینا مطالعنپ دانشنگاه

رو میزیا کالس درس انجام شد ،نشان دادند کپ در

عهوم رزشکی مازندران انجام شد ،نشان داد کنپ در اکثنا

اکثا موارد مقادیا شدت روشنایی یااینا و ینا ینیشتنا از

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

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

نهایج این تحقی یمخوانی دارد.

یمخوانی ندارد.

نهایج مطالعنپ  winterbottonو یمکناران نشنان داد

نهایج رژویش گهمحمد و یمکاران کنپ در مندارس

کننپ در  88درصنند از کننالسیننا درس در انگهسننهان،

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

میزان روشنایی ییشتا از حد اکنهاندارد ینوده اکن
کپ یا نهایج این تحقی یمخوانی ندارد.
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یین فاد موثا یوده و روایط یین فاد یا کنار گاوینی

نهیجپ یارکنیینایی کنپ در مندارس ایهندایی اکنهان

پژوهشی

احمد علیزاده و همکاران

نهایج این تحقی ینمخنوانی نندارد ،ینمچننین در مقالنپ

معنیدار یا شدت روشنایی عمنومی داشنهپانند ()p>5/50

گلمحمد اندازهگیا روشنایی در روزیایی کپ تایش

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

آفهاب ومود نداشهپ اک را میتوان یکی دیگا از دالینل

روشنننایی

این تحقی وضعی

یوا در رایطپ یا شدت روشنایی تأثیا

مطهوب و  12درصد وضعی
در حالی اک

نامطهویی داشهند()65؛ اینن

کپ میزان روشنایی در مدارس شها کار

معنادار نداشهپ اک  .یا تومپ ینپ نهنایج تحقین قاضنی

از مهوکط مقادیا اکهاندارد ایاان کنمتنا ینوده اکن  .در

خانهو ثانی و یمکاران ،در اغهب موارد میانگین روشنایی

مقالپ راکیده و یمکناران ،در اکثنا منوارد مقندار شندت

مومود در رایاوینا از مهوکنط مقنادیا اکنهاندارد یناالتا

روشنایی در محدوده اکهاندارد یا یاالتا از آن اکن

کنپ

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

مهمتاین عهل آن را میتوان قاار گافهن رنجاه در موقعین

آمنده از مقالنپ ارزینایی شندت روشننایی و تنایش

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

دک

رایانپ دانشگاهیا شنها

یننا اکنناس نهننایج یننپ دکن آمننده در رژویشننی کننپ توکننط

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

ننادر و یمکناران انجنام شند ،نشنان داد کنپ  655درصنند

رایاننپ کهینپ دانشنگاهینا منورد

کالنیا مطالعپ ،دارا شندت روشننایی کنمتنا از 955

فااینفش در کهایخانپیا و کای
کالن مطالعنپ و کنای

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

لوکس حد کمینپ کشور یودند کپ یا نهایج این تحقین

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

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

کپ منس کف ،کقف و دیوار در مندارس شنها کنار

 62و

یمکاران ،اندازهگیا شدت روشننایی در کناع

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

 69انجام شده اک ( ،)21این در حالی اک

منس کف و کقف رایطپ معنیدار در مهوکنط شندت

تحقی  ،انندازهگینا در کناعات  3النی  61انجنام شنده

روشنایی داشهپ اک  .در مقالپ ارزیایی شندت روشننایی

اک

کپ در نهیجپ یا دو رنژویش مشنایپ اکن  ،ینپ اینن

کالن یا مطالعپ خوایگاهینا دانشنگاه عهنوم رزشنکی

معننیکنپ شندت روشننایی در اکثنا منوارد از اکنهاندارد

اصفهان ،در اکثا موارد شدت روشنایی در حد اکهاندارد

کمتا اک  .کمبود روشنایی ،عامل مسناعدکنندها یناا

یود کپ یکی از عهل کایش شدت روشنایی رنجناهینا

ریدایش نزدیکیینی اک  .روشنایی نامناکب ،یپ اینن معننی

مات و ناکافی یودن مسناح

رنجناه ینپ مسناح

محنل

یود( )60کپ یا نهایج این تحقی یمخوانی ندارد.

اک کپ کیسهم یینایی انسان یا یهناهور یهیننپ خنود کنار
نمیکند .چنانچپ یک فاد در معا

در رژویش قالها و یمکاران ،مامعپ مورد مطالعپ

کنپ در اینن

نامناکب قاار یگیاد ،ممکن اک

شناایط روشننایی

اطالعات واقعی از یین

شامل  82/1درصد از مندارس دولهنی و  67/1درصند از

یاود( .)60یمچنین در این شاایط ،ریامیا یینایی مناکب

مدارس غیا دولهنی یودنند کنپ ینیشتناین مامعنپ منورد

و کامهی یپ ومود نمیآید ،در نهیجپ طول مدت تشنکیل

مطالعپ مایو یپ مدارس دولهی یود کپ یا نهنایج اینن تحقین

تصویا افزایش مییاید( .)2یپطنور کهنی ینا راینپ نهنایج و

یمخوانی دارد .یمچنین در این رژویش در اکثا منوارد

ارزیایییا ینپ عمنل آمنده ،شناایط روشننایی در اکثنا

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

محلیا منورد مطالعنپ در مندارس شهاکنار نیناز ینپ

تحقی یم خوانی ندارد.

یهبود و اصالح دارد .از راهکارینا عمنده ریشننهاد

در مقالپ راکیده و یمکاران کپ در مندارس ایهندایی
شها ایالم انجام شد ،نشان داد کپ نسب
ینپ مسنناح

رنجناه

موقع المپیا کوخهپ یا در نظا گافهن طول عما المپ

کننالس یننپ لحنناظ آمننار رایطننپ مسننهقیم و

و انجام نظاف دورها چاا یا اکن  .امنا ریشننهاداتی کنپ
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رایین یودن شدت روشنایی دانسن ( .)2در حنالی کنپ در

رننژویش 08 ،درصنند از منندارس از کیفینن

شدت روشنایي در مدارس

کنناریا مناکننب آن کننپ عوامننل فیزیکننی الزم در آن در
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. اکهفاده گادد،نظا گافهپ شده یاشد

سپاسگزاری
یدینوکیهپ از معاون تحقیقات و فنآور اطالعات
 کمیهپ تحقیقات دانشجویی،دانشگاه عهوم رزشکی مازندران
و یمچنین از آموزش و راورش ناحیپ یک و دو شهاکهان
کار کپ در تصویب و اماا این طناح ینا منا یمکنار

 این اک کنپ،یپطور اخهصاصی یپ این تحقی یا میگادد
 مننوب،منویی (منوب غایی

از رنجاهیایی کپ موقعی

 از مصنالح. در کاخهمان مدرکپ اکهفاده شود،شاقی) دارند
 در،گچ و کاشی کفید کنپ انعکناس ننور ینیشتنا دارنند
 یننمچنننین در مننورد کننف،کنناخ دیواریننا اکننهفاده شننود
 از موک یا تیناه کنپ انعکناس ننور کنمتنا،کاخهمان
ینا کنفید و

 از رنن. اکهفاده محدودتا شنود،دارند

آمیز دیواریا اکهفاده شود؛ در مجموع

روشن یاا رن
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یهها اک یناا ایجناد ینک مدرکنپ از کناخهمانینایی ینا
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