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ا عامل معهتى یتوللمنتجات ال تعد الدراسات المتعلقة بالتصمیم األرجونومى لبیئة العمل بصفة عامة

 م المنتجستخدانسان بصفة خاصة من أهم العوامل التى تساهم فى حل المشكالت المتعلقة بكیفیة اإلا

یجب  التى بطرق متكررة، حیث تظهر المشكالت األرجونومیة فى حالة عدم التوافق بین المتطلبات

ل یئة العمر فى بالمناسبة هى جزء مهم ومؤثأن تؤدیها المنتجات داخل بیئة العمل، وبما ان االضاءة 

 توافرها لواجباویترتب علیها انتاجیة المستخدم  فقد ركز هذا البحث على االعتبارات األرجونومیة 

  :مشكلة البحث ضاءة الداخلیة لتحسین ورفع كفائتها الوظیفیة وتوفیر بیئة مریحة للمستخدم.إلفى ا

ي لوظیفاكن أن یكون لإلضاءة السیئة تأثیر سلبي على اإلنتاجیة واألداء الوظیفي والرضا یم

وعدم تحقیق  .٪ من معلوماتهم بصریا  80. بالنظر إلى أن األشخاص یتلقون ننساإلل والصحة البدنیة

إجهاد ى لإدى العتبارات االرجونومیة فى وحدات اإلضاءة ببیئة العمل سواء المسكن أو المكتب  یؤ

ا أو و شدة توهجهأ ضعف اإلضاءةیحدث بسبب العین وتهیج العین وعدم وضوح الرؤیة والصداع 

 من أجل في انحناء الناس لألمام أو للخلف یمكن أن یتسبب أیضا  وسة كما مدرالضاءة غیر إلا

الرؤیة بشكل أفضل، مما یخلق وضعیات جسدیة محرجة یمكن أن تساهم في أمراض الجهاز 

طبیق تلى عدم إضاءة إلویرجع جزء كبیر من سوء ا العضلي الهیكلي واألمراض الجسدیة األخرى

التى  لوظیفةبالنسبة لقیاسات الجسم البشري وا ودراستها جیدا  ضاءة إلاالرجونومیة على وحدات ا

ضاءة إلحدات اتحسین كفاءة و :أهداف البحثیقوم بها كل وحدة بمكانها الصحیح وبشدتها المطلوبة. 

ضاءة تحدید بعض االعتبارات االرجونومیة التى یجب توفرها فى وحدات اإلوكذلك  الداخلیة.
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 Introduction  :املقدمة

وفى  نسان بصفة عامةإلحیاة ا في مهما   ضاءة دورا  إلتلعب ا

 الناحیة الوظیفیة سواء كان من بصفة خاصة الداخلیة الفراغات

وء الضوء یقود حركة اإلنسان داخل الفراغ، وبدون ضف  ةوالجمالی

ئة لبیال یمكن تحدید الشخصیة الجمالیة والحسیة للفراغ الداخلي 

 ةالضوء فى المكان المناسب والوظیفی حیث إن استخدام ،المستخدم

ن شیاء مألنسان ویسهل استخدامه لإلنتاجیة اإالمناسبة یزید من 

ع ي وجود ضوٍء كاٍف، كما أن توزینشعر براحة أكبر ف حوله، حیث

رة المبالغة بأعداد عناصر اإلنا اإلنارة بطریقة غیر مدروسة أو

یع فالتوز لنتائج سلبیة على نفسیة المستخدمین یؤدى وكمیة الضوء

واعد قنسان وعدم تطبیق إلالبیئة المحیطة لالعشوائي لإلنارة داخل 

عیفة غیر إنارة وهاجة مزعجة أو ض لىإیؤدى  األرجونومیكس

مسلطة على جزء لیس له  تكون أوللوظیفة المرجوه منها  كافیة

تى دور االرجونومیكس فى الربط بین الوظیفة أوهنا ی أهمیة

اءة المرجوه لكل وحدة اضاءة والفراغ المحیط بها وتحقیق أعلى كف

 ضاءة .إوظیفیة لكل وحدة 

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 نسان،إلنتاجیة اإلالعمل من أهم العوامل لزیادة ا عد تحسین بیئةی  

تكون وبیئة العمل. عوامل  من أهماإلضاءة المناسبة هي  نأوبما 

وأماكن العمل بعیدة المدى ویمكن أن یكون  شخاصألاآثاره على 

لإلضاءة السیئة تأثیر سلبي على اإلنتاجیة واألداء الوظیفي والرضا 

. بالنظر إلى أن األشخاص یتلقون ننساإلل الوظیفي والصحة البدنیة

وعدم تحقیق العتبارات االرجونومیة . ٪ من معلوماتهم بصریا  80

لى إفى وحدات اإلضاءة ببیئة العمل سواء المسكن أو المكتب  یؤدى 

یحدث إجهاد العین وتهیج العین وعدم وضوح الرؤیة والصداع 

وسة مدرالضاءة غیر إلو شدة توهجها أو اأ ضعف اإلضاءةبسبب 

في انحناء الناس لألمام أو للخلف من أجل  یمكن أن یتسبب أیضا  كما 

الرؤیة بشكل أفضل، مما یخلق وضعیات جسدیة محرجة یمكن أن 

تساهم في أمراض الجهاز العضلي الهیكلي واألمراض الجسدیة 

لى عدم تطبیق إضاءة إلویرجع جزء كبیر من سوء ا األخرى

بالنسبة لقیاسات  ودراستها جیدا  ضاءة إلاالرجونومیة على وحدات ا

الجسم البشري والوظیفة التى یقوم بها كل وحدة بمكانها الصحیح 

  وبشدتها المطلوبة. 

 Research Significance: أهمية البحث

ئة یكمن دور المصمم الفعال فى تحقیق التوافق بین المستخدم وبی

ى ضاءة المحیطة به والتإلالعمل المحیطة به وخاصة وحدات ا

نجاز مهامه الیومیة بصوره أفضل وأسرع، وتعد إتساعده فى 

مثل، ألضاءة هو الحل اإلالدراسة االرجونومیة لتصمیم وحدات ا

ن نساإلحیث تقوم االرجونومیة على دراسة بیئة العمل المحیطة با

 منع ودراسة قیاسات الجسم البشرى لتحقیق أعلى انتاجیة وتقلیل أو

اءة م وتحقیق الوظیفة المرجوة من االضعلى الجس ةحدوث آثار سلبی

 بأعلى كفاءة.

 Research Objectives :أهداف البحث

 ضاءة الداخلیة.إلتحسین كفاءة وحدات ا -1
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تحدید بعض االعتبارات االرجونومیة التى یجب توفرها فى  -2

 وحدات اإلضاءة الداخلیة. 

 Research Methodology :منهج البحث

 .التحلیليالمنهج الوصفي 

 Theoretical Framework :يار النظرطإلا

 :كفاءة المنتج -1

 :تعريف الكفاءة -1-1

Efficiency : ،في لسان العرب البن منظور على أّنها: النظیر

ساوي، أّما في المعجم الوسیط، فقد وردت على أنّها كلم ة شتَق  ة م  والم 

َؤِهّالَ و،  ةٌ ْدرَ من )َكفَأَ(، نقول: لَه  َكفَاءةٌ ِعْلِمی ةٌ؛ أي لدیه ق   ٌت ِعْلِمی ةٌ، م 

ِل، وبَِجدَاَرةٍ، لَى العَمَ عَ یٍَة الِ ونقول: یَتََمت ع  بَِكفَاءةٍ َعاِلیٍَة؛ أي بِق ْدَرةٍ عَ 

 .َوأَْهِلی ةٍ 

فتها المجموعة المهنیّة الفرنسیّة مزیج "على أنّها:  le Medef عر 

م ة، اَرسمن المعارف النظریّة، والمعارف العملیّة، والخبرة الم 

راف والوضعیّة المهنیّة هي اإلطار الذي یسمح بمالحظتها، واالعت

فتها الجمعیّة ة رنسیّ الف بها، وعلى المؤس سة تقییمها، وتطویرها".عر 

یّة؛ مهن للمعاییر الصناعیّة على أنّها: "استخدام القدرات في وضعیّة

ل إلى األداء األمثل للوظیفة، أو النشاط".  ب غیة التوصُّ

ي االستخدام األمثل للموارد المتاحة لتحقیق حجم أو ه كفاءةفال

 نجاحمستوى معین من النواتج بأقل التكالیف وهو من أهم مقاییس ال

 .للمؤسسات في تحقیق أهدافها

ة مؤسسكما أنها االستغالل العقالني واألمثل واالقتصادي لموارد ال

قت وأقل و والفعالیة هي مدى تحقیق المؤسسة ألهدافها بأقل تكلفة

 .ممكن

 :دور المصمم في تحقيق كفاءة المنتجات -1-2

تج دراسة المنللمصمم دور مؤثر فى تحقیق كفاءة المنتج بدایة من 

المطلوب تصمیمه وتحدید إحتیاجات المستعمل ومدى اإلشتراطات 

والمواصفات الجمالیة واإلستخدامیة في المنتج والغرض من 

 تصمیمه.

كیفیة لخفض الكمیة والر المنتج في عناصالتبسیط مراعاة  -1

 عملیات اإلنتاج وبالتالى التكلفة.

 على مراعاة توفیر المتطلبات الجمالیة في التصمیم وأثر ذلك -2

 .المستعمل ورضائه جذب

سیة مراعاة المصمم استخدام األجزاء القیاسیة أو النصف قیا -3

 .كلما أمكن ذلك بهدف خفض التكلفة ودقة التصمیم

ى أن البیئیة بدءا من كونه مجرد إحتیاج إلمالئمة المنتجات  -4

 یصبح منتج وحتى بعد إهالكه.

التقنیة مراعاة إطالع المصمم بإستمرار على المهارات  -5

ى المتوفرة بالفعل وظروف العمل القائمة حت والتكنولوجیة

 .یستفید منها فى التصمیم

ة یجب على المصمم الربط بین الدقة في المنتج ومدى الحاج -6

بأقل  دیته وظیفته بهدف الوصول إلى أفضل جودةإلیها لتأ

 ة.تكلفتكلفة وزیادة الجودة بعد ذلك الفائدة منه ویزید من ال

بل بقدر اإلمكان یعمل المصمم على أن یكون تصمیمه مرنا یق -7

 التعدیل إذا ما تطلب األمر.

ام أن یعي المصمم أن التصمیم الجید والمناسب سهل اإلستخد -8

ل والتخزین والتغلیف، كذلك سهل والفك والتركیب والنق

 الصیانة واإلصالح وإستبدال العناصر التالفة. 

یجب أن یوفق المصمم بین عناصر المنتج من حیث تقارب  -9

  .عمرها االفتراضي كلما أمكن

ینبغي أن یراعي المصمم التجدید واإلبتكار والتمیز في  -10

 الجودة دون مغاالة حتى یتعایش مع تطورات العصر 

لیم الجودة ماهي إال أداء الشي الس"عي المصمم أن یجب أن ی -11

كل  بالطریقة السلیمة من أول مرة في الوقت المناسب وفي

مرة والسعى دائما من أجل التطویر والتحسین الرضاء 

 (1999)الریفي . "المستعمل

 نواع الكفاءة فى المنتج االستخدامى: أ -1-3

أن هناك متطلبات عامة  متطلباتها إال تختلفالمنتجات وبالتالى تتوع 

لتحقیق كفاءة المنتجات وعلى المصمم مراعاة توفیرها في تصمیم 

 فهناك مقومات أساسیة لكفاءة المنتج وهى :    أي منتج

وهي مدى توافر القیم الجمالیة في المنتج  كفاءة جمالية: -1

 إتحاد(. -إتزان  -ابتكار  –تناسب  -)إیقاع 

ة تصمیم المنتج للقیام وهى مدى مالئم كفاءة إستخدامية: -2

 بوظیفته بكفاءة وسهولة.

مالئمة تصمیم المنتج للتكنولوجیا المتاحة  كفاءة تكنولوجية: -3

یتضمن تشكیل المواد كما بحیث الیتفوق أحدهما على اآلخر 

وأسالیب صناعتها وإنتاجها وتكالیفها، وطرق نقلها وتخزینها 

التكنولوجى  یدفع البعد .وتسویقها، وسهولة تنظیفها وصیانتها

  .المصمم الى االهتمام بعده جوانب فى المنتج

مالئمة تصمیم المنتج للعوامل البیئیة منذ بدایة  كفاءة بيئية: -4

تصمیمه حتى إهالكه بمعنى أن یكون المنتج بیئی في كل 

 .مراحله

قدرة المنتج للقیام بوظیفته بكفاءة طوال فترة كفاءة إعتمادية:  -5

 وف اإلستخدام العادي.العمر االفتراضي له في ظر

قیاس تكلفة المنتج بالنسبة ألدائه الوظیفة  كفاءة إقتصادية: -6

 الرئیسیة ومدى منافسته للمنتجات المماثلة.

مدى توافق تصمیم المنتج وأدائه مع  كفاءة ارجنوميكية: -7

 خدم.أعضاء جسم المست

د هیمنت القیم الشكلیة إلى ح إذا داء المظهرى:ألكفاءة ا -8

لوظیفیة, یصبح الفن ضحال أو یصبح مجرد إغفال القیم ا

ن أحیث  سالیب التقنیاتأتطبیقات لقواعد وتمارین الستعمال 

 ا منالصفات المظهریة للتصمیم تتاثر بتنوع التقنیات وما له

خرى لتكتسب أخواص ونتائج تمتاز بها كل تقنیة  عن 

 .مظهریة المنتج صفاته وخصوصیته عن غیره

ة ة للمنتج تتضمن الكفاءة األرجونومیوحیث أن الكفاءة الوظیفی

نتاجیة لدى إلودوره فى تحین األهمیته فسوف یكون محور البحث 

  .المستخدم

 األرجونومية: -2

 :مفهوم األرجونومية -1-2

جیة العالقة بین اإلنسان وبیئة العمل لها تأثیر كبیر في اإلنتا

 لرضاواالنضباطیة ورفع مستوى الكفاءة. هذه العالقة تبدأ من ا

 . للعمل تهیئة بیئة مناسبةو عن المنتجالوظیفي 

أو علم  Ergonomics هذه العالقة تسمى علم اإلرجونومیكسو

، لعملاعوامل اإلنسان الذي بدوره یدرس العالقة بین اإلنسان وبیئة 

ا استنادا إلى العوامل الفسیولوجیة والبشریة. أول من جاء بهذ

ك جاسترزیبوسكي، الذي المصطلح هو الفیلسوف البولندي وجی

 Nomosبمعنى عمل و Ergon اشتق من لفظین یونانیین هما

مة بمعنى قانون أو تنظیم.. وتعني األرجونومیة التوافق والمالء

تي ء الوالمطابقة بین البشر وبین األشیاء التي یستخدمونها واألشیا

 جدما یعند یفعلونها والبیئة التي یعملون فیها ویتنقلون في أرجائها

ات معدبیئة العمل الهادئة واآلمنة من عناصر اإلنتاج و المستخدم

لتى فة اه واالضاءة المناسبة للوظیاألدوات واألثاث التي تتناسب معو

لل ، على أن یكون مكان العمل مصمما بشكل مناسب حتى یقیقومبها 

 نعكسمن إجهاد الموظف ویزید من أمان الوظیفة، فإنها بالتأكید ست

 األداء. إن توافر عناصر الراحة والهدوء في مكانإیجابا على 

اهم العوامل المؤثرة فى تحسین تلك العمل، وذلك بعد دراسة 

ع بدا، سیكون له تأثیر كبیر نحو إیجاد بیئة تساعد على اإلالعالقة

 .واالبتكار نحو التمیز

 صوصاخالقلیل لكن عوائدها تأتي بثمار رائعة،  ئأشیاء قد تكلف الش

ر ن سر الجودة والتمیز في األداء في العمل. إن توافمن یبحث ع

مكتب أنیق وبسیط وكرسي مریح بوجود أشجار طبیعیة وإضاءة 

 .جیدة مع خدمات لوجستیة قادرة على أن تصنع الفرق

 :وتطورها ةنوميجوظهور األر -2-2
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(، وتطورت 20تعددت الدراسات النفسیة في بدایات القرن )

الخاصة   أنها كانت قلیلة في مجالالمعارف في علم النفس، إال

 ب من. وفي بدایات هذا القرن، بدأ االهتمام بهذا الجانبالمنتجات

كیة طرف بعض السیكولوجیین من ألمانیا والوالیات المتحدة األمری

اسة وانجلترا، من خالل إنشاء مراكز البحث والمعاهد الموجهة لدر

 .هذه المشاكل

 Murel) ألول مرة فقط على یدونومیا لم یظهر جإن مصطلح األر

 Wojciech، ولكن تم تصوره من طرف البولندي(1945

Jastrzebowski  وقد ظهر هذا المصطلح مع السیكولوجي

لوصف الدراسة متعددة التخصصات لألنشطة  Murell البریطاني

اإلنسانیة، المطبقة في الحرب العالمیة الثانیة والمتعلقة بمدى فعالیة 

. وقد تم إنشاء جمعیة البحث في األرغونومیا سنة الجنود في الحرب

 (Bekai,2011 ) وزمالئه (Murell) من طرف 1949

 :Ergonomicsأرجونومية المنتج  -3-2

ذه من أجل االستخدام اإلنساني ففي ه عندما یكون المنتج مصمما  

الحالة یجب األخذ في االعتبار المتطلبات الخاصة بهؤالء 

ءم مین المنتج والمهام الخاصة به أن تتالالمستخدمین، ویتطلب تض

یة مع حدود القدرات الفسیولوجیة و السیكولوجیة و األنثروبومتر

 المختلفة لمستخدمیه حیث یجب أن توصف العالقة بین اإلنسان و

أن  المنتج بشكل دقیق یخدم عملیة التصمیم. ویراعي في المواصفات

انیة لجسمابمراعاة القوة  تحدد المبادئ التي یقوم علیها تصمیم المنتج

 للمستخدم بما تناسب مع المستویات المتوسطة من الوزن والشكل

والحجم وتوزیع األحمال ومراعاة وضع الجسم حسب مقتضیات 

األداء ونوعیة المستخدم وقدراته كذلك المواءمة مع الجانب 

ه صة باالجتماعي والثقافي لإلنسان المستخدم والمراحل السنیة الخا

مة تصمیم المنتج ئهناك جانب آخر یجب مراعاته وهو مال أیضا  

 للجوانب السیكولوجیة للمستخدم ووظائف أعضاؤه وأبعادها ونظم

یكا التحكم والبیان مثل السرعة في األداء الفسیولوجي، والمیكان

 (2016الهبیري الحیویة )

 مجاالت األرجونومية: -4-2

 ي:مجاالت رئیسیة ه یمكن تقسیم مجاالت االرجونومیكس إلى ثالثة

  :Physical Ergonomicsميكس الفيزيائي األرجونو -4-2-1

 لجسماویهتم بدراسة الجوانب الفیزیائیة لإلنسان، والخاصة بأبعاد 

لها ن بذاإلنساني، المدى الحركي ألطرافه ومقاومتها، القوة التي یمك

 یائیةیزلفاأثناء األداء واالستخدام، أي یهتم بدراسة القدرات والحدود 

ت لإلنسان. ویعتبر "األرجونومیكس الفیزیائي هو أول االهتماما

الدراسیة لالرجونومیکس منذ نشأته وذلك من جانب األطباء 

والفیسیولوجیین والذي كان هدفهم هو تعیین القدرات والحدود 

. الخ ات..الفیزیائیة لإلنسان االستخدامها في تصمیم المعدات والماكین

نسان األبعاد الفیزیائیة لجسم اإل [قدرات تتضمن:وهذه الحدود وال

لیة كطول القامة وارتفاع مستوى النظر وغیرها من األبعاد التفصی

في  للجسم، وذلك من خالل علم االنثروبومتري الذي یحقق استخدامه

  ج.منتوال نسانالتصمیم، وإعادة التصمیم، المالءمة البعدیة بین اال

زمة للعمل الفیزیائي والحدود تقدیرات متطلبات الطاقة الال

ن الفسیولوجیة األعضاء وأجهزة الجسم الداخلة في تفاعل اإلنسا

لى ال عالمنتج، كالقدرات العضلیة والتأثیر االستخدامی وأداء األعم

ود لمجهالقلب والرئتین وصرف المواد الغذائیة داخل الخالیا نتیجة ا

ة ، وبیئة الرؤیالبدني، وأیضا تحدید مدى وزوایا الرؤیة للعین

ت راساالمناسبة وتأثیر الحرارة والضغط على األداء، وترمي هذه الد

عمل وال إلى تحقیق المالءمة الفسیولوجیة لإلنسان مع متطلبات األداء

 عند االستخدام أو التشغیل

دراسة میكانیكیة ومدى حركة جسم اإلنسان والتركیب وخواص 

فة التي تصل بین أجزاء الكتلة األجزاء الجسم، والمفاصل المختل

الجسم، ذلك ألن وضع وحركة الجسم یمثالن جانب رئیسي في 

االرجونومیکس، خاصة في المیكانیكا الحیویة لإلنسان، ذلك ألن 

الوضع، أو الحركة الخطأ یمكن أن یؤدیان إلى حدوث إجهاد 

میكانیكي موضعي على العضالت واألربطة والمفاصل المرتبطة 

لهدف من المیكانیكا الحیویة في التصمیم هو تقدیم بهم، وبذلك یكون ا

التسهیالت الممكنة لتحسین األداء االستخدامی للمنتجات، وفي أداء 

المهام وتصمیم فراغ االستخدام وذلك عند الوضع والحركة للجسم 

أثناء األداء وبالتالي فإن األرجونومیكس الفیزیائي یهتم بدراسة هذه 

 .یة لإلنسان القدرات والحدود الفیزیائ

 Cognitive Ergonomics  ميکس االدراكياألرجونو -4-2-2

ي ویهتم بدراسة اإلدراك الحسي والعملیات الذهنیة المستخدمة ف

ني، نسااستقبال ومعالجة المعلومات واتخاذ القرار ونظریة األداء اإل

ن أي یهتم بدراسة القدرات والحدود العقلیة واالدراكیة لإلنسا

داء ند تعامل اإلنسان مع المنتج یحدث نوعین من األالمستخدم، فع

ما منه بواسطة اإلنسان هما: األداء الفیزیائي واألداء العقلي، وكل

ن میؤثر في التصمیم، وأیضا یتأثران من التصمیم عند االستخدام 

خالل تفاعل اإلنسان المنتج، لذلك كان اهتمام األرجونومیکس 

ات لقدرئي لإلنسان والخاص بمعرفة االفیزیائي بجانب األداء الفیزیا

کس یوالحدود الفیزیائیة لإلنسان المستخدم، ویهتم األرجونوم

: مثالاالدراكي بالدراسات الخاصة بجوانب األداء العقلي لإلنسان ك

علم النفس الهندسي وصناعة القرار اإلنساني. وألن الهدف من 

ه الخاصة بدراسة األرجونومیکس هو التحدید للمبادئ والمتطلبات 

د م البالمنتج، فإن المصم معفي التصمیم والمتعلقة بتفاعل اإلنسان 

كل أن یتولى المسئولیة المباشرة لكیفیة حدوث هذه التفاعالت، و

جوانب التفاعل مع المنتج یجب أن تؤخذ في االعتبار في كل 

ن مشروع تصمیمي، وأن یتحدد المواصفات الصالحة لمتطلبات البیا

 .محیطةة الة العمل واالستخدام الماكینات أو النظم والبیئوالتحكم وبیئ

 Organizationalاالرجونوميکس التنظيمي  -4-2-3

Ergonomics: 

 Macro Ergonomics"الماكرو ارجونومیكس"ویطلق علیه 

 ویهتم بالبحث والتصمیم والتطویر والتطبیق لتكنولوجیا تواجه

 اجیة،إلنتایؤدي إلى تحسین  اإلنسان/ التنظیم البیئة/ الماكینة. والذي

ن ماالرتیاح الوظیفي، والصحة واألمان، وترتكز دراساته على كل 

 (م2016الهبیري،). نظریة النظم وعلم النفس التنظیمي

 المعايير األرجونومية لوحدات اإلضاءة:   -5

ة البیئواإلنسان  بین عالقةال یختص علم األرجونومیكس فى دراسة

ید فیها نشاطه وما تتضمنه من عادات وتقالالمباشرة التي یمارس 

ر ختیاااجتماعیة وثقافیة، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في 

یة خدامالعناصر والرموز والدالالت، مما یؤثر في نوع العالقة االست

ى فدخل یوالنفسیة التي تتم بین البشر والمنتجات وبینهم وبین كل ما 

ق علم االرجونومیكس منظومة وبهذا یحق. نطاق بیئة وجودهم

حقق والمنتج والبیئة بصورة ت متكاملة تدرس العالقة بین اإلنسان

و أالتكامل مع بقیة جوانب التصمیم األخرى سواء كانت الوظیفیة 

 قيالجمالیة أو االقتصادیة، بهدف تصمیم منتج یلبي رغبات المتل

 املالتع واحتیاجاته الشخصیة ویكون استخدامه أقل إجهادا ، ویحقق

 كما یسعى  إلى توفیر االحتیاجات . الجید بیسر وسهولة وراحة

 اجاتاألساسیة لإلنسان في منتجاته من خالل دراسة علمیه لهذه الح

والمنتجات وهي ذاتها الحاجات التي أمكن لعلم االرجونومیكس 

اجات حقیقیة انسانیة وتلبیتها الحتی  استیعابها واالستجابة لها بحلول

  موسبشكل مل

 لغةل جونومیةانطالقا  من وجهة نظر الشعار الذي یردده مجمع األر 

ة، حین نكون على أحسن حال، و في وضعیة جید"الفرنسیة، القائل: 

  ".سنكون نحن األقویاء

 تعريف الضوء: -5-1

شعاع الكهرومغناطیسي عادة ما تستخدم كلمة ضوء للتعبیر عن اإل

طیف الكهرومغناطیسي وهو من كامل ال ضیقا   ا  ءالذى یمثل جز

ن تدركه وینتشر في حركة موجیة أالجزء الذى یمكن للعین البشریة 

وحدة أنجستروم الذى یعطینا  4000یتراوح الطول الموجى بین 

االحساس باللون البنفسجي حتى االشعاع الضوئي ذو ذبذبة بطول 
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حمر، الحساس باللون ااوحدة أنجستروم الذى یعطینا  7600موجة 

شعة الضوئیة الملونة األهاتین القیمتین تتدرج أطوال موجات  وبین

 )م2007العریان، )

  :مصادراإلضاءة -5-2

 لطبيعية:ااالضاءة  -5-2-1

وهي من أقرب النجوم إلى شعة القادمة من الشمس: ألا -

 رضاأل

وهي كرات من الغازات تنبعث منها الحرارة  النجوم: -

ء صفاء السما -حالةالسماء في اللیل وفي  ئوالضوء، حیث تض

   .وخلوها من الغیوم التي تشتت الضوء المنبعث منه

 لضوءیعتبر القمر أحد الكواكب المعتمة، ولكنه یستمد االقمر:  -

 .عن طریق عكس أشعة الشمس الواقعة علیه

بث نسان وتإلضاءة الطبیعیة توفر الراحة البصریة والنفسیة لإلفا

لة یر مزعجة وظاللها مقبوانعكاساتها غكما ان  النشاط والحیویة

ته ومعقولة، حیث تركیبة الضوء والظل وتوافقها مع المبنى بوحدا

 .وفتحاته یعكى احساس بالتجانس والوحدة

ن العی ضاءة الطبیعیة عل مدى ساعات النهار بما یتأقلم معاإلتتدرج 

 الطبیعیة الواقعة على السطوح اإلضاءةالبشریة وتراوح درجة 

 في اللیلةلكس  0.0005 ن المكشوفة عادة بینماكاألفي  األفقیة

 لبدر،االتامة  راءفي اللیلة القم لكس 0.3و، (غیر القمراء)المظلمة 

أشعة الشمس المباشرة، واللكس كلمة  لكس تقریبا تحت 100000و

 "Lux" وهى وحدة شدة الضوء فى نظام الوحدات الدولى التینیة

 لصناعية:ااإلضاءة  -5-2-2

ها نسان، وهي متعددة، ویمكن تطویري ابتكرها اإلهي المصادر الت

بما یتالئم مع راحة المستخدم والتطور بشٍكل مستمر ودائم، 

صمیم ضاءة الصناعیة بمرونة في التإلوتتمتع االتكنولوجى المستمر 

ر ختیالوان وتوفیر حریة للمصمم في األضافة لتعدد اوالتوزیع، باإل

ا ابقهااللوان التي تتوافق مع فكرته التصمیمیة ومدى انسجامها وتط

 )م2018القشطى، ) مع المبنى ومع النشاط المقام فیه،

 
 .اللیل اللالصناعیة ضروریة في المبنى خلإلنارة  تكون الحاجة

مكن ی ، ومستخدموقات المختلفة تبعا لرغبة الاألمكانیة استعمالها في إ

ب نارة متنوعة ومتعددة حسإحجام مصادر أشكال وأتصمیم واختیار 

ة ضاءإلمكانیة التحكم في شدة اإ مع الفراغاتوعاد ألبالمكان وا

 سطح والجدرانألرضیات واألیمكن وضعها في ا -ولونها وكمیتها

ار جواء معینة باختیأیمكن خلق ممیزات بصریة و -وبطرق مختلفة

 )م2018 عبید،)واللون والطریقة المستخدمة.  نوع المصباح

  :ةضاءة الطبيعية والصناعيإلأهمية ا -5-3

نظمة ألانسان هي من أعظم اإلعین  حیث أن وظيفة بصرية:

ق ومن غیر الضوء فإن حاسة البصر الطإلالبصریة على وجه ا

  .تكون غیر فعالة

  نسان في الفراغإلتحسن من أداء ا الفوائد الوظيفية:

ضاءة بشكل عام تخلق توازن نفسى ن اإلإ :(حسية)ية نفسية همأ

خص مان داخل الفراغات المعماریة المختلفة وباألألوالشعور با

 .نها تتأقلم مع العین البشریةألضاءة الطبیعیة إلا

ضوء )من المتعارف علیه بأن اشعة الشمس  همية بيئية وصحية:أ

ء ك الفراغات سواتعمل على تطهیر بیئي طبیعي لهواء تل (النهار

  أو غیره.كانت فراغات معیشة او غرف نوم 

  .نارةالرهاق البصرى واخطار الحوادث بسبب سوء االت االمنع حا

ة عن نارة الصناعیإلاتنتج من تقلیل تكالیف  تصادية:إلقالفوائد ا

وتساعد على ، طریق تقلیل الطاقة المستخدمة ونفقات الصیانة

  قتصادياإلیل مما یزید من العائد استغالل الفراغ في فترة الل

 ة والحد من التلوث الضوئىكتقلیل الطاقة المستهل

د حد یسعأ فالالنفسیة إلى الراحة فهي تؤدى  الفوائد الجمالية:

خص الضوء الجید والمعقول یوحى األن الضوء وبإم بل البالظ

 )م2009العریان، )بالفرحة واالبتهاج. 

 تصنيفات وحدات اإلضاءة:  -5-4

وهي اإلضاءة : lighting General اإلضاءة العامة -

المصممة لتنیر حیز او مساحة ما بدون بذل جهد خاص 

 .و اعتبار للمتطلبات الموضعیةأضاءة إللتخصیص ا

وهي استخدام : Lighting Diffused ضاءة المنتشرةإلا -

ن یكون أ ضاءة حسب حاجة المكان مثال  إاكثر من مصدر 

، المسلطة على كرسي القراءة والمكتبضاءة إلهنالك نوع من ا

 ما تستخدم االبلیكات والشمعدانات والنجف الصغیر وغالبا  

 .لتوزیع الضوء في حجرات المعیشة

تصلح : Lighting Indirect مباشرةالضاءة غير إلا -

للمداخل والحجرات ونحصل علیها عن طریق اللمبدیرات 

 .واالباجورات

: lighting Directional إلضاءة المباشرة أو الموجهةا -

هي اإلضاءة المصممة لتنیر الجانب األكبر من حیز ما من 

خاصة. وهي ضوء ساقط من مصدره  شروط ااتجاه محدد له

ضاءة منتشرة في إلن تكون األجسام ویسمح ألمباشرة على ا

ي كثرـ مثل الشمس التأو أكل مكان وآتیة من مصدر واحد قوي 

في بعض ه ممكن اسغالل، ضاءة مباشرة قویةإتعتبر مصدر 

كما فى  حاالت الدیكور عن طریق المرایا كضوء منعكس قوي

 (.1الشكل قم )

 
 تصنیفات اإلضاءة ( 1شكل )

هي اإلضاءة المصممة : lighting Localized إلضاءة المحليةا

 ركیزمن ت كبیرا   و مساحة من مكان بحیث توفر قدرا  ألتنیر حیز ما 

 ضاءةإحیز أو المساحة التي تتطلب جزء محدد من العلى اإلنارة 

 .موضعیة

هي اإلضاءة المصممة : lighting Task إلضاءة الموضعيةا

و مساحة صغیرة. وقد تصمم إلضاءة أ لتنیر بشكل مركز حیزا  

  .ما ئبتركیز خاص ش

براز إلضاءة تصمم إهى : lighting Accent اإلضاءة التأكيدية

ما ما محدد بتركیز ب ئش ضاءةإو ألى عنصر معین إوجذب االنتباه 

و عامة ألفیة محیطیة خضاءة إرغم وجود  كثر وضوحا  أ هیجعل

 لیهاإضاءة المعارض والمتاحف وما إك

وتكون عندما تصبح : lighting Aesthetic اإلضاءة الجمالية

 لیا  جما و الضوء الناتج عنها فى حد ذاتهما عنصرا  أضاءة إلوحدة ا

( ضاءةاإلنواع من ألذه افى كل ه (لى جمال المكانإیضیف 

 Indirect او الغیر مباشرة, Diffusedالمنتشرة , Direct المباشرة

یجب ) indirect-Direct والخلیط بین المباشرة وغیر المباشرة

ن ذا كاإحساب كمیة الضوء المناسبة ونوعیتها ودرجات توزیعها, ف

یها علوالسیطرة  هكثر من الالزم من الممكن تقلیلأالضوء الطبیعي 

 )في باستخدام الستائر التي تسمح بالتحكم في كمیة الضوء المطلوب

 خدامضاءة( في حالة استإلحالة استخدام الضوء المباشر والطبیعي ل

ضاءة إلبعض وحدات اه ضاءة غیر مباشرة مثال ممكن توجیإ

 . سطح لتعكسها او تشتتها في هدوءألى إالصغیرة 
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 : ضاءة  اإل تصميم   مراحل   -5-5

ضاءة بمجموعة مراحل حتى كل مشروع یتم فیه تصمیم اإلیمر 

إتمام انجازه وحسب خصوصیة المشروع وأهداف فریق العمل، 

أنه  لىخر إآلاوعلى الرغم من اختالف وخصوصیة كل مشروع عن 

یة همألاحل ووفقا  للتسلسل الزمني وتسلسل مرایمكن تقسیم هذه ال

ب ك مجموعة أمور یجهنال: التصمیم قبل ما مرحلةَ : يالوهى كالت

 فكرةعلى المصمم أو الفریق التصمیمي فهمها قبل المباشرة بوضع ال

التصمیمة الخاصة بمجموعة المخططات الضوئیة، بالتالي فإن 

من شأنها إنجاح المشروع ككل، ویمكن  األموراستیعاب هذه 

  :يالجدولتها كالت

A  َكان وخصوصیة النشاط في المأو المساحة الفراغ  فهم طبیعة

 .ضاءةلالومدى احتیاجه 

B المستخدمین بالتالي یجب توفیر  وتخصصاتَ  ف نوعیةَ الاخت

 احتیاجاتهم بهدف تحقیق الحالة المثلى

C  سيساألا ضاءة لتعزیز الهدفَ لوحدة اال الوظیفة المرجوةتحدید 

  تصمیمَ  منَ 

D  َحدة هل الو أولویات للمعاییر الداخلة في عملیة التصمیم تحدید

 أم وظیفیة ؟دكوریة 

E  لیهاضاءة وأنماطها مع تحدید كیفیة السیطرة عاإلتحدید معاییر 

  :داخليةالمعايير األرجونومية لإلضاءة ال -5-5

 عند هناك عدة معاییر أرجونومیة یجب تحقیقها وأخذها فى االعتبار

حة ضاءة وذلك بعد معرفة العناصر السابقة من مساإلتصمیم وحدة ا

 هتخدمین والوظیفة المرجوة وتعتبر هذالفراغ وطبیعة المس

ناء المعلومات المطلوبة قبل العملیة التصمیمیة والتى سوف یتم ب

  .التصمیم علیها

یف ویزید علیها المعایر األرجونومیة التى سوف نذكرها .. مثل ك

ضاءة؟ كیف نحقق الراحة؟ مدى سهولة إلنحقق األمان فى وحدة ا

 معها؟ وهكذا  استخدام الوحدة وفهمها والتعامل

 : Safety األمان -5-5-1

 ـوفركل منتج مصمم لبـشر ینبغـى بـالشـك ان یحقـق األمـان وأن ی

تم ادة یـامانـه وراحتـه. فعـ وظروف عمل ال تنال من للمـستخدم بیئـة

ى بأنسان إلتجنب ما قد یصیب ا فـى مراحـل العملیـة التـصمیمیة

و أ و یـصیبه بمـشكلةأداءه أو یعـوق أ علیهممـا قـد یـؤثر خطر 

یة كثر من الحوادث المادألى ما هو إواألمان قد یمتد ، حادث ما

ا صیبهنـسان ویـإللیها. فهناك ما یؤثر على حـواس اإصابات وما إلوا

وهنا  صابات المادیةإلضرار اأمن  یالمـا  إكثـر أبـضرر قـد یكـون 

ضاءة ن یراعى عنصر األمان فى وحدة اإلأیجب على المصمم 

بصر نها تؤثر على حاسة الأسواء عند تشغیلها أو التحكم بها حیث 

امل ن هناك أنواع من وحدات اإلضاءة التى یتعأكما  ،عند اإلنسان

معها المستخدم تعامل مباشر كما فى وحدات اإلضاءة الخاصة 

 .(2باألطفال الشكل )

 
 تحقیق عنصر األمان ( 2شكل )

 : Comfort الراحة -5-5-2

مـع القـدرات  ةومتوافقـ ةمریحـ أن تكون وحدة اإلضاءة البدیهيمن 

ال أیجب لـه عنـد االسـتخدام و مرهقـا    ال یكـونأالبدنیـة للمـستخدم و

یـستلزم منـه مـا یزیـد عـن طاقتـه. لكن هناك الكثیـر مـن المنتجـات 

یرهقه. لكن األمر   واألعمـال التـى تفـرض علـى المـستخدم مـا

عـصابه ویـسبب له ألى ما یرهق حواسه ویضغط علـى إوز ذلك یتجا

لـضرورة تـدخل  واضحا   ن نضرب مثال  أرهاق النفسى. ویمكننا إلا

نسان إلبعاد جسم اأوسع بكثیر من أاالرجونـومیكس فى نطاق 

بواسطة تحسین ظروف العمل،  تتحقق الراحة و وقدراته العضلیة

ذات بعد مهم  المستخدماحة وتقلیص التعب الجسمي والذهني؛ إن ر

 ونومیة، وهي مرتبطة بوضعیات العملجفي الدراسات األر جدا  

“Postures de travail” المحیطة بالمستخدم ، و بتحسین ظروف

ضاءة مناسبة للوظیفة مثل القراءة إوذلك من خالل تصمیم وحدة 

ن یتم وضع مصدر أفیراعى المصمم شدة االضاءة المناسبة و

ارتفاع مناسب لمكان الجلوس لتحقیق الراحة المطلوبة ضاءة على إلا

 جهاد للعین.إیحدث  للنظر وحتى ال

 :Ease of use والتنظيف  ستخداماالسهولة  -5-5-3

 نومیةلیها األرجوإهداف التى تسعى ألهم اأتعد سهولة االستخدام من 

وطریقة استخدامها السلیمة  ضاءة جیدا  إلن فهم وحدة اأحیث 

حدة ه بسهولة مثل القدرة على التحكم بشدة إضاءة الووالتعامل مع

فتح سهولة الفتح والغلق للوحدة دون بذل مجهود كبیر وتعدد طرف ل

رضیة أو التحكم بالوحدة أضافة مفاتیح إوحدة اإلضاءة فیمكن 

 .(3بالریموت كونترول عن بعد كما فى الشكل )

 
 ( التحكم باإلضاءة عن بعد3شكل )

 :Productivity  نتاجيةإلا 5-5-4

 ءةوحدة اإلضاهناك الكثیر من العناصر التى قد تتواجد فى تصمیم 

وء یساعد مستوى الضوأهمها شدة اإلضاءة حیث مكان العمل، ل تبعا

الصحیح في مكان العمل علي تجنب التعب وعدم التركیز. ویمكن 

ید یتم تحد، تنظیم ذلك بواسطة اإلنارة التي تقاس بوحدة اإلضاءة

دة إضاءة كحد أدنى للسطوع في مراكز العمل علي وح 500

ي الحاسوب. وبصفة عامة، فإن زیادة اإلنارة تعزز األداء البصر

. ریعةعلى معالجة المعلومات المرئیة المفصلة والس وتؤثر إیجابیا  

 وحدة إضاءة 1000و 500أن ینظر إلى اإلنارة بین  ویمكن أیضا  

 ا فىن إنتاجیة المستخدم كممما یزید م علي أنها ال تسبب اإلجهاد

 .(4الشكل )

 
 وء( ضبظ شدة اإلضاءة یزید من اإلنتاجیة لمنع تشتیت الض4شكل )

 : Performanceاألداء  -5-5-5

یرتبط الضوء باألداء البصرى، وتعتبر عین اإلنسان أداة راقیة تنقل 

ویتوقف اعتمادها في رؤیة  ااإلحساس باألشیاء المحیطة به اله

المركبة بالمساحة والحجم واللون  اى الضوء وعالقتهاألشیاء عل

ه والملمس. والضوء عنصر تصمیمى في غایة األهمیة، واستخدام

ا هامة على الناظر، ویراعي أن یكون الضوء  بشكل جید یعطي آثار 

حتى  درجة موحدة من اإلضاءة هل هالواقع على السطح المراد إضاءت

المفاجئ من مكان  اانتقالهال یصاب اإلنسان باضطرابات مزاجیة ب

آلخر. ولما كانت اإلضاءة الطبیعیة متغیرة بتغیر ساعات النهار 

وبتغییر الفصول؛ لذا یلجأ اإلنسان إلى استخدام اإلضاءة الصناعیة 

نظر  ا لثباتها وعدم خضوعها لمتغیرات المناخ. ویمكن في تصمیم 

الصناعیة.  اإلضاءة لألماكن المزج بین اإلضاءة الطبیعیة واإلضاءة

ویالحظ أن أسالیب اإلضاءة الصناعیة قد حدث فیها تطور، خاصة 

بعد ظهور اإلضاءة "الفلورسنت"، والتي تتمیز بعدم إشعاعها 

للحرارة، ولكن یعیبها إشعاعها لألشعة فوق البنفسجیة، وهو ما یمكن 

كما یمكن دمج بعض اللمبات  التغلب علیه باستخدام مرشحات خاصة

واعها في وحدات اإلضاءة بهدف تحسین ظروف مع اختالف أن
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اإلضاءة، وذلك برفع مستوى شدة اإلضاءة على السطح أو المكان 

المراد إضاءته، أو تقلیل شدة اإلضاءة أو تحسین المظهر العام 

لتشارك بدورها التشكیلي مع مراعاة الناحیة النفسیة والفسیولوجیة 

كن أن تكون داعمة جدا اإلضاءة المصممة هندسیا یمكما أن  لإلنسان

وكما أثبتت الدراسات، اإلضاءة الجیدة في مكان العمل لها أیضا 

 .تأثیر على الدافع

 : Aesthetics تالجماليا -5-5-6

ات مامـــد اهتحـأن جمالیــات المنــتج هـــى أیعتقــد الكثیـــر  قــد ال

ل الــشك ن الجمالیــات واعتبـاراتأوالحقیقـة ، االرجونــومیكس علم 

لیهـا إعنـدما ینظـر  ئبالفعـل تكــون مختلفـة بعـض الـش

ـاق فالجمالیات هنا فى نط ، االرجونومیـست ولـیس المـصمم وحـده

اللتـزام ا  االرجونـومیكس حـسابات معقـدة وقواعـد علمیـة البـد مـن

ر لـى جـواإو لـون ألـى جـوار مـساحة إبهـا عنـد وضـع مـساحة 

ـو همـا نإو وجمیال   فالمهم لیس كیف سیبدو اللون متألقا   .لـون آخـر

ه فى ومدى تقبله النفسى ل تخدمالمس  كیـف سـیكون تـأثیره علـى

ن أالبد و ضاءةإلفوحدات ا، مكانى معین وأو اجتماعى أطار زمنى إ

ـع ن تكـون كـذلك متـسقة مأالمكـان نفـسه و  تكون متسقة مـع

مـل اهد یمنها قد یجعل المش ج فـى الكثیـربعـضها. فـالتكرار الممجـو

 نبغـىكثـر أهمیـة. ومثـل هـذه اللوحـات ال یألـى أخـرى إ النظـر

 ـضا  یأب ن تكـون جذابـة للنظـر وملفتـة لالنتبـاه ولكـن یجـأفقـط و

 .ن تكـون سلسة فى استیعابها واستقراء مدلوالتهاأ

 :(Lighting Design Criteriaمعايير تصميم اإلضاءة  -5-6

من  تمت اإلشارة إلى العدید من المعاییر في مجال تصمیم اإلضاءة

 قبل الشركات والمؤسسات المختصة في هذا المجال، فتم وضع قیم

معیاریة یجب على المصممین والمختصین أخذها بعین االعتبار، 

هي ولتجنب الوقوع في األخطاء التي قد تلغي الغایة من التصمیم، 

 (:Wilfried, 2003تي )آلعلى النحو ا

 مستوى اإلضاءة -1

 توازن اإلضاءة -2

 الحد من الوهج -3

 اتجاه الظل والنور -4

 لون الضوء واألداء اللوني -5

 ملیةمراعاة مجموعة من القواعد الهامة عند القیام بع ویجب أیضا  

 (:Gutes, 2000) وهي اختیار وتصمیم اإلضاءة

 تحدید المهمة البصریة. -1

 لیها.إا المصمم أو یحتاج إضاءة التفاصیل التي یریده -2

مهما یجب دراسته هندسیا   نوعیة اإلضاءة التي تمثل عامال   -3

 وفنیا .

 ونوع النشاط بالمكان: اختيار اإلضاءة اعتماداً على المساحة

ول ال یجب أن تطغى اإلضاءة على الغرفة بشكل كامل، لذا من الحل

زل المن ضاءة فيإلخطاء یجب تجنبها في استخدام اأالمقترحة لعدة 

بة ن نسینبغي أن تكووضاءة اعتماد ا على المساحة، إلأن یتم اختیار ا

طول وعرض الغرفة بوحدة القدم، وقطر ثریا اإلنارة بوحدة 

ب أن أقدام، فیج 10×10البوصة، فمثال  إذا كان لدیك غرفة بمساحة 

كما یجب مراعاة  بوصة 20یكون قطر تجهیزات اإلنارة حوالي 

ى ة فالمطبخ یكون فیه النشاط عالى ویحتاج الالنشاط فى كل غرف

ا لى ضوء خافت كمإشدة اضاءة عالیة  بعكس الممرات التى تحتاج 

 .(5) موضح بالشكل

 
 تناسب االضاءة مع نوع النشاط بالمنزل ( 5شكل )

 :اختيار نقطة اتصال الضوء المناسبة

 أي اتصال الضوء مع العین البشریة، حیث یجدر مراعاة أن یكون

، لعیناتجاه الضوء بعید ا إلى حد ما عن زاویة النظر حتى ال تؤذي ا

كما یجب تجنب وضع األجهزة واألدوات التي تعكس الضوء مثل 

عین الشمعدانات واألجهزة الكهربائیة ناعمة الملمس، حیث تبحث ال

عن الوضوح البصري دون أن تهبط على أي شيء محدد، وی مكن 

لى ة، إثل غرفة الطعام أو غرفة العائلاللجوء في المساحة الكبیرة م

الثریا باعتبارها نقطة محوریة رائعة، أما في الغرف األصغر 

ا جید ا ا، فإن فكرة وجود مصباح أرضي ممیز ت عد خیار   حجم 

 توزيع الضوء بطريقة مناسبة للمساحة:

یعد توزیع مصادر اإلضاءة فى المساحة من أهم المعاییر 

ع االضاءة تعتبر هي قدرة الضوء على توزین أاألرجونومیة حیث 

الضوء یعني الكمیة المطلوبة من التدفق الضوئي لكل متر   االنتشار

تركیز  لعدم .(Lx) مربع من المساحة. یتم قیاس اإلضاءة في لوكس

اإلضاءة فى وسط المكان یقسم الغرفة نصفین وبالتالى یمنح الشعور 

 .(6سبة شكل )نارة المناإلوكذلك استخدام زاویة ا بالضیق

  
توزیع الضوء وضبط زاویة اإلضاءة( 6شكل )

 اتجاه الظالل فى االضاءة :

ضاءة إلى مشاكل بسبب الظالل یجب تصمیم األتجنب حدوث 

عند اختیار إضاءة الحمام ال وضبطها بالمكان المناسب للوظیفة ف

بشكل مباشر بل البد من مزجه مع  األبلیك على الحوض یجب تسلیط

نتجنب حدوث ظل على المرأة من الجانبین ل ضاءة آخر،مصدر إ

صعبة بسبب عدم توزیع اإلضاءة بشكل  المهاموالتي تجعل أبسط 

 . (7وحدوث ظالل مزعجة كما فى الشكل ) متساوي
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( توجیه الخطأ لإلضاءة یحدث ظالل تؤثر على األعمال الیومیة7شكل )

 

 ارتفاع الوحدات المعلقة:

ا للغایة ضاءة السقف المدالهإلحدد یعد االرتفاع الم ا مهم   ذا كانإف أمر 

مرتفع جد ا سیؤدي إلى إصابتك بالعمى، ومنخفض جد ا ال یمكنك 

سم  70إلى  60رؤیة الشخص الذي یجلس أمامك. تعتبر المسافة من 

بین سطح الطاولة والحافة السفلیة للمصباح مثالیة. األمر نفسه 

 .( 8كما فى الشكل ) المنضدة ینطبق على األضواء المعلقة فوق

  
( االرتفاع المناسب لوحدات اإلضاءة المعلقة8شكل )

 Results :النتائج

 ودراستها جیدا   د السمات المناسبة إلضاءة كل غرفةیحدت 

ضاءة المناسبة للمكان إلفى اختیار التصمیم وا یساعد

 والوظیفة.

  عمال الفردیة حیث أن ألضافة مصادر إضاءة لإیفضل

  .ضاءة المباشرة تحدث ظاللإلا

  لألعمال الدقیقةغیر المباشرة الاإلضاءة یفضل استخدام ،

 .حیث تنتج القلیل من الوهج ینبعث الضوء ألعلى وألسفل

 ن مكما تزید  تجعل اإلضاءة المناسبة جمیع مهام العمل أسهل

 انتاجیة المستخدم.

 لعیناإلضاءة المناسبة، بدون وهج أو ظالل، تقلل من إجهاد ا 

 .والصداع؛ یمكن أن یمنع الحوادث في مكان العمل

 قابلة للتعدیل أو تشغیل أضواء  ستخدام مستویات الضوءا

 ,التحكممختلفة أو إیقاف تشغیلها عن طریق عدد من دوائر 

 .على أكثر من نوع من األجواء یساعد فى الحصول

 إنشاء إضاءة مركزة أو إضاءة مهام مع إضاءة اتجاهیة ،

 .على األشیاء واألعمال الفنیة واألدواتللتأكید 

  یة مباشر یخلق بیئة صحالالتوازن بین الضوء المباشر وغیر

 للعمل.

 یتوقف اختیار نوع المصباح على مهمة العمل ودقة الرؤیا 

 المطلوبة.

  یقاس مدى نجاح تصمیم اإلضاءة أرجونومیا بالراحة التى

 توفرها للمستخدم واألداء. 

  میم المتغیرات الفردیة للمستخدم عند تصاألخذ فى اإلعتبار

 . وحدات اإلضاءة عامل هام یحدد كفاءتها

 تعد تحدید المشكالت التى یواجهها المستخدم لإلضاءة هى 

أولى الخطوات للحصول على حلول أرجونومیة ناجحة 

 تساعد المستخدم.
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