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 چکیدٌ

سٍد. اًسبى ثِ کوک ایي تشیي حس اًسبى ثِ ضوبس هیحس ثیٌبیی هْوتشیي ٍ حیبتی :مقدمٍ

ّبی هغبلقِ آٍسد ٍ سبليّبی خَد سا اص هحیظ ثِ دست هیحس ثیطتشیي اعالفبت ٍ یبفتِ

ثبضٌذ. ثٌبثشایي ّبیی ّستٌذ کِ داًطجَیبى دس آًجب صهبى صیبدی ثِ هغبلقِ هطغَل هیهکبى

آى ثبیذ هغلَة ثبضذ تب فشد کوتش دچبس خستگی ضَد. هغبلقِ حبضش ثِ هیضاى سٍضٌبیی هَجَد 

هٌؾَس اسصیبثی سٍضٌبیی ٍ استجبط آى ثش خستگی ثیٌبیی داًطجَیبى داًطگبُ فلَم دضضکی صاثل 

 اًجبم ضذُ است.

ّبی هغبلقِ هغبلقِ حبضش ثِ غَست تَغیفی همغقی دس عَل دٍ هبُ دس سبلي ريش بزرسی:

ّبی اسائِ ضذُ صاثل اجشا گشدیذ. هیضاى ضذت سٍضٌبیی ثب استفبدُ اص سٍش داًطگبُ فلَم دضضکی

گیشی گشدیذ ٍ دشسطٌبهِ ( اًذاصIESNAُتَسظ اًجوي هٌْذسی سٍضٌبیی آهشیکبی ضوبلی )

 ّب ثب سٍش آهبس تَغیفی ٍ تحلیلی اسصیبثی ضذًذ.خستگی ثیٌبیی ًیض تکویل ٍ ثقذ اص آى دادُ

دسغذ  100دسغذ هَاسد ٍ ضذت سٍضٌبیی هَضقی دس  99ی دس ضذت سٍضٌبیی فوَه َا:یافتٍ

هَاسد کوتش اص همذاس استبًذاسد اسصضیبثی گشدیذ. دس هَسد هتغیش سي ثب خستگی ثیٌبیی استجبط 

داسی هطبّذُ ًطذ ٍلی هیضاى ضذت سٍضٌبیی هَضقی ٍ فوَهی ثب خستگی ثیٌبیی ٍ هقٌی

 (.  P< 05/0داسی داضت ) حبالت سٍاًی استجبط هقٌی

ّبی هغبلقِ ثِ خػَظ دس ضت کِ صهبى ثیطتشی سٍضٌبیی ًبهٌبست دس سبلي گیزی:وتیجٍ

گشدد. ثٌبثشایي عشاحی سٍضٌبیی ثبیذ اص کٌٌذ ثبفج خستگی ثیٌبیی هیداًطجَیبى هغبلقِ هی

لحبػ چیذهبى هٌبثـ سٍضٌبیی ٍ ًضدیکی ًَؿ ًَس ثِ ًَس سٍص ٍ ًَؿ هٌبثـ سٍضٌبیی ثبیذ دس دستَس 

 شاس گیشد.کبس ل
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 قدمه م

حسی است که خداوند در س بینایی مهم ترین بی شک ح

این حس بیشترین  ها آفریده است. انسان به کمکوجود انسان

آورد و برای به های خود را از محیط به دست میاطالعات و یافته

 .(1) کارگیری بهینه حس بینایی نیاز به نور کافی در محیط دارد

روشنایی در محیط  جه به میزانتر باشد توهر اندازه کار فرد دقیق

از تر خواهد بود. طراحی نور همواره بخش تفکیک ناپذیر مهم

 08تا  08دهد که حدود محیط زندگی انسان را تشکیل می

رتباط بصری با محیط حاصل درصد از تاثیرگذاری ما از طریق ا

 (.2شود )می

های کمی و کیفی دارد که فقدان هر روشنایی مطلوب ویژگی

الوه بر ایجاد خستگی، سردرد، اختالالت بینایی، ها عکدام از آن

تواند کارایی و ونی و اختالالت اسکلتی عضالنی میاختالالت هورم

نایی فراهم روش .(3یز تحت تاثیر قرار دهد )وری افراد را نبهره

، محدودیت نور طبیعی خورشید را شده در داخل ساختمان

های مختلف نو موجب شده است که افراد در زماجبران نموده 

 (.4د )نشبانه روز به فعالیت مشغول باش

 دید واضح به روشنایی مطلوب وابسته است. روشنایی بیش

-از حد یا کمبود روشنایی در هر محیطی باعث بروز ناراحتی

 تابش بیش(. 8) شودهای مختلفی و حتی بروز حادثه می

تواند باعث بروز سردرد، خستگی، استرس، ازحد نیاز نور می

تواند باعث ها و اضطراب شود. کمبود نور نیز میحریک چشمت

بروز فشارهای تطابق چشمی، سردرد، سرگیجه، خستگی، 

اختالالت اسکلتی عضالنی به علت ایجاد وضعیت نامناسب 

 (.6) بدن و فشار اضافی بر بدن برای تطابق دید گردد

بیشترین شکایت افراد شامل درد و فشار بر چشم، خشکی 

زش اشک، تحریک و قرمزی، تاری دید، دوبینی، چشم، ری

خستگی چشمی شامل عالئم زیادی  (.6) است شدهاعالم 

...  چون سردرد، بیزاری از ادامه کار و دردهای چشمی وهم

 .(7) باشدمی

-در زمانی که کار با دقت انجام میمعموالً خستگی چشمی 

رونیک تهای الکانی که کتب با چاپ ضعیف و یا متنشود و یا زم

شود و یا مطالعه در نور ناکافی و با کیفیت پایین خوانده می

ود عیوب انکساری چشم، مواجهه با نورهای چشمک زن و یا وج

 (.0) دهدرخ می آیدبه وجود می

تواند راهی برای ایجاد خستگی های چشمی میغلب فعالیتا

مخصوصاً وقتی که برای طوالنی مدت کار چشمی  چشمی باشند

تواند حوزه توجه و تمرکز خستگی می (.9) ادامه داشته باشد

 (.18) انسان را محدودتر از حالت عادی نماید

اهمیت موضوع به این دلیل است که بروز خستگی از نظر 

 گیرد ومی بین ریتم بیداری و خواب قرار ه و مازمانی ناپایدار بود

 (.11) تواند به خواب منجر شوداگر پیوسته ادامه داشته باشد می

ای مدت ی کتابخانه محلی است که معموال فرد برمطالعه سالن

ب و پردازد. وجود روشنایی مناسزمان طوالنی به مطالعه می

بروز خستگی تواند هایی میتوزیع بهینه آن در چنین محیط

 (.12) اندازدهش دقت را به تاخیر چشم وکا

برای اندازه گیری روشنایی از روش ارائه شده پیشنهادی 

روش که ( IESNAانجمن مهندسان روشنایی آمریکای شمالی )

 (.13شبکه ای است استفاده می شود )

 IESNA  لوکس را برای مطالعه  888شدت روشنایی  مقادیر

ه است در ایران نیز شدت روشنایی بر و نوشتن پیشنهاد نمود

باشد لوکس می 888و پیشنهادی  388روی میز مطالعه حداقل 

لوکس و  788این در حالی است که این استاندارد در آمریکا با 

 (. 14) در انگلستان از این مقدار هم باالتر است

ندی از روشنایی روز عرض مترین عوامل موثر در بهرهمهماز 

شرایط اقلیمی، ساعات روز،  ،فصل، موقعیت خورشیدجغرافیایی، 

خصوصیات شیشه و جنس و  ،ابعاد پنجره و ضلع قرارگیری آن

، کرد. به عنوان مثال جنوبی پنجره توان ذکرسطوح داخلی را می

نسبت مساحت پنجره به اتاق و نزدیکی به سقف از عوامل تقویت 

 (.18) کننده روشنایی روز است

ت ای کاری بایستی متناسب با نوع فعالیهروشنایی در محیط

همیت یکی از عناصر الزم و پر ا و ایستگاه کاری باشد. دید سالم

های بردن ساعت تواند در باالدر بین دانشجویان است که می
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گذار باشد. ها تاثیر، هوشیاری و کارایی آنمطالعه، دقت، تیزبینی

کی مهم و توجه به اهمیت روشنایی به عنوان یک فاکتور فیزی

نیروی انسانی، پذیر محیط کار که در حفظ سالمت  اصالح

ن کاری و ارتقاء اقتصاد ، باال بردن راندماپیشگیری از حوادث

هرچه بیشتر مشهود  را تحقیقاتی چنینکه لزوم انجام نقش دارد 

 (.61) نمایدمی

با توجه به این که کتابخانه و سالن مطالعه محیطی برای 

باشد و سنل شاغل در این واحدها میو پر مطالعه دانشجویان

روشنایی یک عامل مهم و تاثیرگذار بر سالمت افراد است و 

همچنین در ایران مطالعات کمی در مورد بررسی تاثیر آن بر 

، مطالعه حاضر با هدف ینایی و روانی افراد انجام گرفتهخستگی ب

تعیین میزان شدت روشنایی و تاثیر آن بر خستگی چشم در 

های مطالعه طرح ریزی شده است تا بتوان با النتابخانه و سک

استفاده از نتایج آن از بروز عوارض ناشی از روشنایی نامطلوب 

 جلوگیری و راندمان کاری را باال برد.

 روش بررسی
-می مقطعی -تحلیلی  –یک مطالعه توصیفی  مطالعه حاضر

 در کمیتهZbmu.1.REC.1396.105 کد اخالق باشد که با 

 و خدمات بهداشتی درمانی زابل یدانشگاه علوم پزشک اخالق

 .مصوب و انجام شده است

جهت بررسی شدت  6931در این مطالعه که در سال 

روشنایی و ارتباط آن با میزان خستگی بینایی دانشجویان در 

های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد، بخش

های خوابگاهها و کدهمطالعه در دانش هایکتابخانه و سالن

  .مورد بررسی قرار گرفتدختران و پسران 

سالن مطالعه و  1برای دختران در دانشگاه علوم پزشکی زابل 

-وجود داشت. در هر سالن، ایستگاه سالن مطالعه 4برای پسران 

گیری شدت روشنایی عمومی و موضعی با توجه به های اندازه

مهندسین روشنایی ارائه شده توسط انجمن  ایشبکه روش

ای به روش شبکه( مشخص شد و اندازه گیری IESNAآمریکا )

+ نور مصنوعی( و شب )نور  در دو نوبت روز )نور طبیعی

 39 گیری شدههای اندازهاد ایستگاهتکرار گردید. تعد مصنوعی(

ایستگاه برای روشنایی  601 ایستگاه برای روشنایی عمومی و

گیری شدت گاه برای اندازهدر هر ایست موضعی بوده است.

مدل  متر( )لوکس روشنایی از دستگاه سنجش روشنایی

Hagner EC1  و  برای ارزیابی روشنایی عمومی. شداستفاده

 های ارائه شده توسط مرکز سالمت محیط و کاراز فرم مصنوعی 

 شد استفادهای و روش شبکهها ه چراغبر اساس چیدمان اولی که

گردید. در این  ابتدا نقطه صفر دستگاه تنظیمکالیبراسیون برای  و

، دستگاه عدد روش با گذاشتن درپوش روی سلول دریافت کننده

ن، حسگر به منظور اطمینان از صحت کار آ صفر را نشان داد.

سانتی متری از کف زمین قرار  11 دستگاه نورسنج در ارتفاع

-اندازه شب و گرفت و میزان روشنایی بر حسب لوکس در روز

ح در سطو در دوره زمانی یک ماهه  رزیابی روشناییاگیری شد. 

دست آمده جهت ه و مقادیر ب گیری شدمیز کاری افراد اندازه

برای هر  ارزیابی وضعیت روشنایی با مقادیر استاندارد مقایسه شد.

حداکثر و میانگین شدت روشنایی و  سالن مطالعه حداقل،

پرسشنامه  ه محاسبه شد.انحراف معیار نیز برحسب لوکس جداگان

 حاالت روانی و بررسی وضعیت خستگی بینایی،استاندارد 

ها استفاده نی که از این سالنهیجانات ذهنی نیز توسط دانشجویا

همچنین مالحظات اخالقی برای  .(61) گردیدتکمیل  ،کنندمی

صورت علمی و محرمانه ه اجرای مراحل و ارائه نتایج پژوهش ب

طور کامل ه ات شخصی افراد مورد مطالعه ببودن نام و اطالع

حفظ گردیده است. شرط ورود افراد به مطالعه، نداشتن سابقه 

بیماری استرس بوده که بر مبنای اظهارات خود افراد صورت 

 نفر (=6100N) با در نظر گرفتن کل دانشجویانگرفته است. 

 919 داروسازی نفر، 519پزشکی نفر،  939)دانشکده بهداشت 

با استفاده  نفر(949 نفر، پیراپزشکی 459پرستاری و مامایی  نفر،

تعداد نمونه از هر دانشکده )دانشکده بهداشت از جدول مورگان 

نفر، پیراپزشکی  90نفر، پزشکی  17نفر، پرستاری و مامایی  19

نفر از  964دست آمد و ه نفر( ب 43نفر و داروسازی  19

گیری که روش نمونهد دانشجویان دختر و پسر وارد مطالعه شدن

 ای تصادفی با تخصیص متناسب بود.طبقه

/N*nhN = hN  6رابطه: 
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پایایی و روایی اولیه پرسشنامه خستگی به وسیله مطالعه 

نفر از دانشجویان انجام شد و ضریب آلفا  02پایلوت بر روی 

 درصد محاسبه شد. 78کرونباخ 

جهت بررسی ارتباط بین پارامترهای مربوط به خستگی 

ها با استفاده از نرم ذهنی، دادهاالت روانی و هیجانات بینایی، ح

 ANOVAمستقل، آزمون   tو با استفاده از آزمون 18SPSSافزار 

در نظر  20/2داری سطح معنی پس آزمون توکی استفاده شد. و 

 گرفته شد.

 هاافتهی

در بردارنده توصیف آماری  مقطعی - این مطالعه توصیفی

ن و میانگی توزیع میزان شدت روشنایی شامل حداقل، حداکثر،

باشد. پرسشنامه مربوط به انحراف معیار شدت روشنایی می

حاالت روانی و هیجانات ذهنی نیز با هدف  خستگی بینایی،

)با روش  توسط محقق عوامل،بررسی اثر روشنایی بر این 

 کمترین میزان ،1. بر اساس جدول شماره مصاحبه( تکمیل شد. 

عه پسران در میانگین شدت روشنایی عمومی در سالن مطال

دانشکده پرستاری و بیشترین در سالن مطالعه پسران در 

کتابخانه مرکزی بود و بیشترین و کمترین مقدار روشنایی 

خوابگاه پسرانه  مطالعه پسران درموضعی نیز مربوط به سالن 

باشد. در میفرخی و سالن مطالعه دختران در کتابخانه مرکزی 

طبیعی موجود از متوسط اکثر موارد میانگین شدت روشنایی 

لوکس و  022استاندارد که بر روی میز مطالعه حداقل 

 و فقط سالن مطالعه باشد کمتر استلوکس می 022ادی پیشنه

طابقت داشته و قابل با استاندارد م پسران در کتابخانه مرکزی

مشارکت کننده  درصد افراد 0جدول شماره باشد و در قبول می

  آورده شده است. در هر دانشکدهبر حسب جنسیت و تعداد 

میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف  0بر اساس جدول شماره 

 معیار پارامترهای مختلف خستگی بینایی بیان شده است.

 tدهد که با استفاده از آزمون نشان می 0جدول شماره 

ای بین جنسیت و معیارهای خستگی مستقل هیچگونه رابطه

 بینایی وجود ندارد.

معیارهای سنجش خستگی بینایی و رابطه آن با روشننایی بنه   

آورده شده است  0در جدول شماره  های مختلفتفکیک دانشکده

 باشد.  ( مورد قبول میP < 20/2که )

 های مطالعهگیری میزان شدت روشنایی در سالن اندازه :1جدول 

 سالن های مطالعه
 (LUXشدت روشنایی موضعی) (LUXشدت روشنایی طبیعی)

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

02/03 182 010 102 سالن مطالعه دختران در دانشکده پرستاری  010 302 70/022  37/02  

70/131 1۶3 101 سالن مطالعه پسران در دانشکده پرستاری  7۶/87  101 1۶3 00/130  3۶/00  

81/188 323 822 082 سالن مطالعه دختران در خوابگاه دخترانه مریم  131 1۶3 ۶/100  2۶/00  

01/037 302 37 سالن مطالعه دختران در خوابگاه دخترانه خدیجه  80/81  120 002 00/133  87/08  

۶۶/02۶ 0۶2 032 سالن مطالعه دختران در خوابگاه دخترانه مطهری  37/02  022 303 ۶۶/0۶2  32/88  

03/013 1222 182 سالن مطالعه دختران در خوابگاه دخترانه ریحانه  82/120  102 072 33/122  80/81  

00/007 082 1۶3 سالن مطالعه دختران در کتابخانه مرکزی  22/22  28 022 02/180  00/88  

28/087 1022 181 در کتابخانه مرکزی پسرانسالن مطالعه   71/188  100 072 00/122  72/۶2  

00/127 32۶ 1203 012 در کتابخانه دانشکده داروسازی پسرانسالن مطالعه   1۶2 002 1۶/17۶  82/81  

00/000 300 122 سالن مطالعه پسران در خوابگاه پسرانه فرخی  02/88  107 338 08/002  37/02  
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 مشارکت کننده بر حسب جنسیت و تعداد در هر دانشکده : درصد افراد2جدول 

 درصد فراوانی نام دانشکده

 جنسیت
 9/1۳ ۳۶۱ زن

 ۳/84 ۳1۳ مرد

 2/28 ۶۶ بهداشت دانشکده 

 ۶/۳1 89 دانشکده پزشکی

 1/28 ۶۶ دانشکده پرستاری

 ۶/۳1 89 دانشکده داروسازی

 ۳/22 ۶۱ دانشکده پیراپزشکی

 : رابطه بین جنسیت و معیارهای خستگی۱جدول 

 P-value انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت پارامتر

 خستگی بینایی

 ۶۱/۳ 19/2 ۳۶۱ زن

 مرد 91۶/2

 

۳1۳ ۶2/2 ۶2/۳ 

 استرین چشمی

 12/۳ ۶۶/2 ۳۶۱ زن

 مرد ۶2۳/2

 

۳1۳ 1۶/2 4۱/۳ 

 اختالل دید

 ۶2/۳ ۱۳/2 ۳۶۱ زن

 مرد 8۶۱/2

 

۳1۳ 81/2 49/۳ 

 بی حسی در چشم

 9۱/۳ 2۶/۱ ۳۶۱ زن

 مرد 48۱/2

 

۳1۳ ۳۳/۱ ۳2/2 

 خارش چشم
 ۶8/۳ 12/2 ۳۶۱ زن

19۳/2 
 9۳/۳ ۱9/2 ۳1۳ مرد

 

آن با روشنایی به  رابطه معیارهای سنجش خستگی بینایی و

در  ANOVAهای مختلف با استفاده از آزمون تفکیک دانشکده

 باشد.( مورد قبول میP < 21/2که ) آورده شده است 8جدول 

مولفه بررسی خستگی چشمی در  1از میان  1طبق جدول 

چشم فاکتورهای خستگی بینایی، اختالل دید و بی حسی در 

دار وجود یهای مختلف رابطه معنبا میزان روشنایی در دانشکده

چشم (. ولی بین استرین چشمی و خارش P < 21/2داشت )

داری یهای مختلف رابطه معن-با میزان روشنایی در دانشکده

که میانگین رابطه شد و آزمون توکی نیز نشان داد یافت ن

با  حسی در چشمی خستگی بینایی، اختالل دید و بیمعیارها

ها نشکده پیراپزشکی از سایر دانشکدهمیزان روشنایی در دا

 بیشتر بوده است.
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 ساثغِ آى ثب سٍضٌبیی ثِ تفکیک داًطکذُ ّبی هختلف : هقیبسّبی سٌجص خستگی ثیٌبیی 4ٍجذٍل 

 P-value اوحزاف معیار میاوگیه تعداد پارامتز

 خستگی ثیٌبیی

 78/1 57/2 76 داًطکذُ ثْذاضت

013/0 

 03/1 59/2 49 داًطکذُ دضضکی

 19/1 01/2 49 داًطکذُ داسٍسبصی

 56/1 04/3 77 داًطکذُ دیشادضضکی

 داًطکذُ دشستبسی

 

63 63/2 61/1 

 استشیي چطوی

 90/1 60/2 76 داًطکذُ ثْذاضت

053/0 

 17/1 44/2 49 داًطکذُ دضضکی

 28/1 12/2 49 داًطکذُ داسٍسبصی

 45/1 93/2 77 داًطکذُ دیشادضضکی

 داًطکذُ دشستبسی

 

63 75/2 84/1 

 اختالل دیذ

 05/2 29/2 76 داًطکذُ ثْذاضت

011/0 

 19/1 15/2 49 داًطکذُ دضضکی

 40/1 81/1 49 داًطکذُ داسٍسبصی

 79/1 93/2 77 داًطکذُ دیشادضضکی

 داًطکذُ دشستبسی

 

63 51/2 80/1 

 ثی حسی دس چطن

 12/2 31/3 76 داًطکذُ ثْذاضت

005/0 

 94/1 55/3 49 داًطکذُ دضضکی

 46/1 19/2 49 داًطکذُ داسٍسبصی

 19/1 34/3 77 داًطکذُ دیشادضضکی

 داًطکذُ دشستبسی

 

63 90/2 99/1 

 خبسش چطن

 07/2 25/2 76 داًطکذُ ثْذاضت

064/0 

 34/1 55/2 49 داًطکذُ دضضکی

 43/1 03/2 49 داًطکذُ داسٍسبصی

 75/1 95/2 77 داًطکذُ دیشادضضکی

 88/1 43/2 63 داًطکذُ دشستبسی

 

 بحث

صیبثی هیضاى ضذت سٍضٌبیی دس ثب ّذف اسهغبلقِ حبضش 

ّبی هغبلقِ ٍ تقییي هیضاى ثشٍص خستگی ثیٌبیی دس سبلي

یي هغبلقِ آى است داًطجَیبى اًجبم ضذُ است. اص ًتبیج هْن ا

ّبی هَسد هغبلقِ ثِ جض یک هَسد هیبًگیي کِ دس ّوِ هکبى

هَضقی اص هتَسظ  هیضاى سٍضٌبیی ضذت سٍضٌبیی فوَهی ٍ

ت ُ ضذٍیژِ دیطٌْبد ضذُ کوتش ثَدُ است. ث ًذاسدهمبدیش استب

هػٌَفی  گیشی ضذُ ٍ اص ًَسسٍضٌبیی هَضقی کِ دس ضت اًذاصُ

ّویٌغَس تَصیـ  تش اسصیبثی گشدیذ.استفبدُ ضذُ ثَد ًبهغلَة

ضذت سٍضٌبیی دس اغلت سغَح هغبلقِ ثشسسی ضذُ ثِ عَس 

 یکٌَاخت ٍ هغلَة ًجَد. دس ًتیجِ ثشٍص خستگی ثیٌبیی اص

 عشف داًطجَیبى لبثل تَجِ ثَدُ است.
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ّبی کبسی کِ قبت گزضتِ ًطبى دادًذ کِ دس هحیظهغبل

سٍضٌبیی هػٌَفی استفبدُ ضذُ است دس ثیطتش هَاسد ضذت 

ّب کبس ٍ فولکشد ضبغلیي ٍ ثیٌبیی آىسٍضٌبیی ثب تَجِ ثِ ًَؿ 

ای گل هحوذی ٍ ّوکبساًص ثِ لقِدس هغبهتٌبست ًجَدُ است. 

ّبی لبلی ٌبیی داخلی فوَهی ٍ هَضقی دس کبسگبُاسصیبثی سٍض

ٍضٌبیی هَضقی ّیچ کذام اص کِ اص ًؾش س (3) اًذثبفی دشداختِ

ٍّص دیگشی اص ّویي دس دژ ّب ٍضقیت هٌبست ًذاضتٌذ.کبسگبُ

ًَیسٌذُ ٍ ّوکبساًص دس هذاسس ضْش ّوذاى ًیض ًطبى دادُ 

دسغذ کوتش اص حذ  70ّب سٍضٌبیی دس کالسضذ کِ ضذت 

 (.5) تَغیِ ضذُ ثَدُ است

بى داد کِ هیضاى ضذت ( ًط4دس هغبلقِ فشخ صاد ٍ ّوکبساى )

ّبی هختلف ثیوبسستبى ٍالیت دس ضْشستبى سٍضٌبیی ثخص

عَسیکِ ضذت ِ داهغبى ٍضقیت هغلَثی هطبّذُ ًطذ ث

ّبی هَسد هغبلقِ ضٌبیی فوَهی ٍ هَضقی دس اکخش ثخصسٍ

 لَکس ثَدُ است. 300کوتش اص 

کٌذ کِ ض دس تبییذ هغبلقبت لجلی ثیبى هیحبضش ًیهغبلقِ 

خػَظ سٍضٌبیی ِ ّبی هغبلقِ ثهیضاى سٍضٌبیی دس سبلي

 100سٍضٌبیی هَضقی دس  هَضقی دس حذ هغلَة ًیست. ضذت

ّبی اًذاصُ گیشی ضذُ کوتش اص همبدیش استبًذاسد دسغذ هکبى

 98/99فالٍُ ضذت سٍضٌبیی فوَهی ًیض دس ِ ث اسصیبثی ضذ.

ثیبًگش دسغذ هَاسد کوتش اص همبدیش تَغیِ ضذُ ثَد. ایي ًتیجِ 

ّبی هغبلقِ ثِ تقذاد ٍ ًَؿ هٌبثـ ایي است کِ دس عشاحی سبلي

 ًَس دس تبهیي سٍضٌبیی هٌبست کوتش تَجِ ضذُ است.

گیشی سٍضٌبیی هَسد ًیبص ثشای هیض اص عشف دیگش دس اًذاصُ

یکٌَاخت اًجبم ضَد ٍ قِ الصم است دخص ًَس ثِ عَس هغبل

تَاى اص ضشیت ًسجت یکٌَاختی تَصیـ ضذت ثشای ایي هی

ِ همبدیش ث (.15) سٍضٌبیی ثشای اسصیبثی دیذ استفبدُ ًوَد

دّذ ایي فبکتَس دس دست آهذُ دس ایي هغبلقِ ًطبى هی

دسغذ  99گیشی اًجبم ضذُ دس سٍضٌبیی فوَهی دس  اًذاصُ

دسغذ هَاسد غیشلبثل  100هَاسد ٍ دس سٍضٌبیی هَضقی دس 

ساحت ٍ هٌبست هغبلقِ  ثبضذ. ایي ٍضقیت دس دیذلجَل هی

 تَاًذ تبحیش ثگزاسد.کٌٌذگبى هی

دس هغبلقِ حبضش فبهل سٍضٌبیی ثِ فٌَاى یک کویت 

یي فبهل . دس ثشسسی افیضیکی ثش سالهت ثیٌبیی تلمی ضذُ است

ّبی هغبلقِ اص ًؾش اغَل ایوٌی ٍ هْوتشیي ًکتِ عشاحی سبلي

ثْذاضت است کِ ثِ دلیل فذم تَجِ ثِ سٍضٌبیی هٌبست ٍ فذم 

یي عَس فَاهل وگزاسد. ّبّی احشات ًبهغلَثی ثش ثیٌبیی هیآگ

ّبی فذم تبهیي سٍضٌبیی ثْیٌِ دس سبليهتقذد دیگشی هَجت 

ایي هغبلقِ هطخع ضذ کِ فذم دبکیضگی دس  ضَد.هغبلقِ هی

یض کبس سفتِ ثب تَجِ ثِ هِ هٌبثـ ًَس ٍ ًَؿ هٌجـ سٍضٌبیی ث

 تَاى اص هیّب سا ًیض هغبلقِ ٍ چیذهبى ًبهٌبست الهخ

دیگش فَاهل هَحش دس ایجبد سٍضٌبیی ًبهٌبست دس ایي هغبلقِ 

 ثشضوشد.

ی خستگی ًتبیج ایي دژٍّص ًطبى داد کِ ثشٍص فبکتَسّب

حسی دس چطن دس داًطجَیبى ثیٌبیی، اختالل دیذ ٍ ثی

ّبی هختلف لبثل تَجِ ثَدُ است ٍ ایي هیضاى دس داًطکذُ

کِ  دست آهذِ ّب ثدیشادضضکی ثیطتش اص سبیش داًطکذُداًطکذُ 

ّبی هغبلقِ سبليتَاًذ ثِ دلیل سٍضٌبیی ًبهغلَة دس ایي هی

 سٍضٌبیی ثشگشدیذ ضذت ای هطخع دس هغبلقِثبضذ ّوچٌیي 

هیضاى تَلیذ سَلفبتَکسی هالتًَیي ٍ خلك ٍ خَ ًیض تبحیش داضتِ 

دٌّذ کِ سًگ ًَس ًطبى هیاست ٍ ثقضی هغبلقبت گزضتِ ّن 

( ٍلی ثیي 4تَاًذ ثشتوشکض ٍ خستگی احش ثگزاسد )حبغل هی

ّبی چطن ثب هیضاى سٍضٌبیی دس داًطکذُاختالل دیذ ٍ خبسش 

تَاًذ ثِ دلیل ایي ثبضذ ایي هیای یبفت ًطذ کِ -هختلف ساثغِ

طن کِ فَاهل دیگشی هخل آلَدگی َّا ٍ فیَة اًکسبسی دس چ

 ضًَذ.ثیطتش ثبفج ثشٍص ایي فَاهل هی

ثٌبثشایي اگش سٍضٌبیی هحیظ ثب استفبدُ اص هٌبثـ سٍضٌبیی ًَس 

تَاى تب حذ هغلَثی اص ٍ صسد ثِ عَس تَام تبهیي ضَد هی سفیذ

 د.خستگی ثیٌبیی دیطگیشی ًوَ

 وتیجٍ گیزی

ّبی اى سٍضٌبیی هَسد استفبدُ دس سبليهغبلقِ حبضش هیضدس 

دس ایي هغبلقنِ   هغبلقِ ثِ فٌَاى یک فبهل فیضیکی ثشسسی ضذ.

ٌبی هینضاى سٍضنٌبیی فونَهی ٍ هَضنقی     ثش هجخستگی ثیٌبیی 

دیگنشی ًینض هوکني    هَسد ثشسسی لشاس گشفت ّشچٌذ هتغیشّبی 
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لقنِ  کنِ دس ایني هغب   احنش داضنتِ ثبضنٌذ   است ثش خستگی چطن 

گنشدد دس هغبلقنبت آیٌنذُ    ثشسسی ًطنذُ اسنت ٍ دیطنٌْبد هنی    

ّنبی هْنن   َاهل ثشسسی ضنَد. اص دیگنش هحنذٍدیت   استجبط ایي ف

ثبضذ کِ ثبفج ضذیذ ٍ عَفبى( هیگشهبی هغبلقِ ضشایظ جَی )

ّبی هغبلقِ دس اغلت هَاسد ثسنتِ  ّبی سبليّب ٍ دٌجشُضذ دسة

اسنتفبدُ   ّنب آىسٍضنٌبیی فونَهی اص   ثبضٌذ ٍ ًتَاى ثشای تبهیي 

ست دس هغبلقبت ثقذی هَسد ثشسسنی لنشاس گیشًنذ    اکشد کِ ثْتش 

 ّویٌغَس احش ایي فَاهل ثشخستگی ثیٌبیی ًیض ثشسسی ضَد.

قنِ ٍجنَد سٍضنٌبیی    ثب تَجِ ثنِ ًتنبیج حبغنل اص ایني هغبل    

جت خستگی ثیٌبیی ٍ تبحیش ثش ّبی هغبلقِ هًَبهغلَة دس سبلي

 لکنشد افنشاد سا تحنت تنبحیش لنشاس      گشدد ٍ فوهی ّبی سٍاًیحبلت

 دّذ.  هی

 تقدیز ي تشکز

داًطگبُ فلَم دضضکی صاثل ٍ  هحممیي اص ّوکبسی داًطجَیبى

هسننئَلیي داًطننکذُ ثْذاضننت ضْشسننتبى صاثننل ٍ ّوچٌننیي    

ٍّص سا هنَسد  اًطگبُ فلَم دضضکی صاثل کِ ایني دنژ  هسئَلیي د
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Evaluation of the Intensity of Lighting and Its Relationship with Students' Visual 

Fatigue in Study Rooms of Zabol University of Medical Sciences in 2016 
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Abstract 

Introduction: Visual perception is one of the most important and critical 

human senses. This sense gets the most data and information from the 

environment. The studying hall is a place where students stay a long time, so 

its illumination should be so that makes them less fatigue. This study aimed 

to evaluate the illumination and its relation on visual fatigue of Zabol 

Medical Science University students.  

Methods: This cross-sectional study was carried out over 2 months in the 

study halls of the university. The illumination intensity was measured by 

Illuminating Engineering Society of North America. A questionnaire was 

completed and the data were analyzed using descriptive statistics. 

Results: Public illumination in 99% and local illumination intensity in 100% 

of responses were evaluated less than the standard value. Although no 

significant difference was observed between age and visual fatigue, the local 

and public illumination intensity showed significant relation with visual 

fatigue and psychological condition. 

Conclusion: Inappropriate lighting in studying halls, especially at nights 

when student spend more time for studying leads to visual fatigue. So, 

lighting design has to be reviewed based on the arrangement of lighting 

sources, optical proximity, and type of lighting sources.  

Keywords: Illumination, Visual Fatigue, Studying Hall 
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