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 تحدیات تصمیم اإلضاءة في أماكن العمل التى تواجھ  المصم المصري
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
 ال توجد تشریعات للصحة والسالمة في مصر تفرض واجب محدد على اصحاب العمل لضمان إضاءة أماكن

دى لي. وقد أنى دوال تفرض المعاییر الدولیة إال عند إضاءة مرفق دولي أو مبو العمل بالقدر الكاف والمطلوب  .
مناطق  ظ علىشرط على اإلطالق للحفا ذلك إلى توفیر اإلضاءة المحیطة أو الخلفیة على حد سواء مع عدم وجود

وى أعلى ى مستعمل آمنة أو إضاءة محددة في اماكن اآلالت والمعدات واماكن العمل حیث قد تكون ھناك حاجة إل
ظ ملحو من اإلضاءة بسبب المخاطر الناجمة عن أنشطة العمل. تختلف خصائص القوى العاملة المصریة بشكل

ي تصمیم نظر فمتطلبات أماكن العمل. لذا یجب الو لم من حیث األداء البصريعن نظیراتھا في جمیع أنحاء العا
ى دراسة اء علالمناسبة التي تتطلب تطبیق المتطلبات ذات الصلة بنو اإلضاءة مع مراعاة االعتبارات الصحیحة

راسة في الده یمكن تلخیص مشكلة ھذو األداء المرئي لالنسان المصري وأنشطة العمل في أماكن العمل المصریة.
صریة ؟ ة المسؤالین؛ ھل مواصفات اإلضاءة وقواعد التصمیم المستخدمة والمطبقة في مصر كافیة للقوى العامل

ید تحد :األھدافالمصابیح المتوفرة المصممة للمستخدمین مناسبة للقوى العاملة المصریة ؟ و ھل المعدات
ة في إلضاءاي توفیر األدوات والمواصفات لتصمیم متطلبات تصمیم اإلضاءة في أماكن العمل المصریة وبالتال

  مكان العمل لتوفیر مستویات كافیة من اإلضاءة.

 تصمیم اإلضاءة   
Lighting design 

 مكان العمل 
Workplace design 

 اإلضاءة 
Lighting 

 اإلنارة 
Illumination 
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  Introduction  المقدمة
 یعتبر تصمیم اإلضاءة المناسب في مكان العمل أمر ضروري لخلق

جودة یعمل ذلك على زیادة األداء و،  في الواقعو بیئة عمل مریحة،
ات التصمیم إلضاءة مكان العمل مشروط باالستجابو إنتاج العمال.

ال و . .(ANSI Webstore 2014)للبشر  النفسیة والفسیولوجیة
توجد في مصر تشریعات للصحة والسالمة تفرض أي واجب محدد 
على اصحاب العمل لضمان إضاءة جمیع أجزاء اماكان العمل، 

ند  عداخلیا وخارجیا على حد سواء. وال تفرض المعاییر الدولیة إال
 ءةإلضاإضاءة مرفق دولي أو مبنى دولي. وقد أدى ذلك إلى توفیر ا

المحیطة أو الخلفیة على حد سواء دون أي شرط للحفاظ على 
مناطق عمل آمنة أو إضاءة محددة في اماكن اآلالت ومحطات 
العمل حیث قد تكون ھناك حاجة إلى مستوى أعلى من اإلضاءة 

  بسبب المخاطر الناجمة عن أنشطة العمل المختلفة.
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
 اإلضاءة لمناطق العمل المصریة عادة ما یكون على أساس تصمیم

الحس العام والمعدات وأجھزة اإلضاءة المتاحة لدى من یقوم 
 عادة ما تحاول مستویات اإلضاءة أن تبقى فيو بتصمیم المكان.

ا فإن تصمیم وحدات اإلضاءة ال تؤخذ أبد،  مع ذلك،  ونطاق آمن
م ي عدد من مشاریع التصمیباستثناء جھد محدود ف،  في االعتبار

ن التي نفذت في  قسم المنتجات المعدنیة والحلى في كلیة الفنو
یین مال 6مع وجود أكثر من و جامعة حلوان بالقاھرة.،  التطبیقیة

مالیین آخرین من العاملین في القطاع  10موظف حكومي وحوالي 
ن أ ینبغيو العام أو القطاع الخاص، فإن المشكلة بارزة إلى حد ما

 من المؤكد أن خصائص القوى العاملةو تحظى باالھتمام الواجب.
ن المصریة من الذكور واإلناث یمكن تمییزھا عن غیرھا من السكا

ب یج في جمیع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة ألدائھم البصري. لذلك
النظر في تصمیم اإلضاءة مع وضع المعاییر وتطبیق مجموعة من 

 ریةالصلة حتى یتم التوصل إلى معاییر مص المتطلبات الدولیة ذات
داء لأل صالحة استنادا إلى دراسة علمیة حول المتطلبات المحلیة وفقا

  أنشطة العمل المختلفة.و المرئي للقوى العاملة المصریھ
  :Objectives األھداف:

  تحدید متطلبات تصمیم اإلضاءة في أماكن العمل المصریة• 

فات لتصمیم اإلضاءة في مكان تزوید المصمم بأدوات ومواص• 
  العمل لتوفیر مستوي كافي ومناسب من اإلضاءة.

  Hypothesisالفروض 
 تختلف القوى العاملة المصریة عن مثیلتھا فى كافة البلدان• 

  .تلفةاالخرى من حیث القوى البصریھ المطلوبة الداء المھام المخ
ضع عند و االستجابة لمتطلبات االنشطة المختلفة الیومیة یتعزز• 

  مواصفات ومتطلبات االضاءة لتلك االنشطة
  : Methodologyالبحث  منھج

 Analytical Descriptiveالمنھج الوصفى التحلیلى 
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

   Providing convenient light توفیر إضاءة مناسبة  
ن م لتزاماتفرض منظمة الصحة العالمیة والھیئات الدولیة األخرى ا

 اصحاب العمل بضمان أن یكون لكل مكان عمل إنارة مناسبة
أن تكون اإلضاءة عملیة بشكل معقول، مثل الضوء و كافیة.و

ت االالكافیة في حو ینبغي أیضا توفیر اإلضاءة المناسبةو الطبیعي.
الطوارئ وذلك في أي حیز عمل  وبخاصة حالة تعرض األشخاص 

ا حدث فشل في اإلضاءة في العمل بشكل خاص للخطر إذ
  االصطناعیة المتاحھ .

ة تلفومن الثابت تماما أن تصمیم اإلضاءة یجب أن یتجنب أشكاال مخ
حو نیجب أیضا توزیعھا والحفاظ علیھا على و من انعكاسات اإلنارة

من ناحیة أخرى، تعتبر و كاف ومرضى ومالئم لطبیعة العمل .
 لضمان العمل اآلمناإلضاءة "الكافیة ھي كمیة الضوء الالزمة 

ن ن مبشكل عام وتمكین الناس من القیام بمھام محددة دون أن یعانو
 التعب البصري أو إجھاد العین او عدم ادراك التفاصیل بالشكل

  المطلوب .
كما تفرض اللوائح واجبا  على مسؤلى الصیانة من حیث صیانة 

تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولیة ضمان و وحدات اإلضاءة.
حفاظ على مكان العمل والمعدات والنظم واألجھزة المستخدمة فى ال

االضاءة (بما في ذلك تنظیفھا حسب الحاجة ) وجعلھا دائما في حالة 
عالوة على و تتسم بالكفاءة وبأسلوب عمل فعال وفي حالة جیدة.

ینبغي   أن تخضع األجھزة والنظم المستخدمة لقواعد النظام  ،  ذلك
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لمناسبھ والتى یوفرھا صانعى وحدات االضاءة الخاصھ بصیانتھا ا
  من خالل القوائم المرجعیة التى تكون مع وحدات االضاءة المختلفة

 1998كما تفرض لوائح توفیر واستخدام معدات العمل لعام       
 واجبا مطلقا على اصحاب العمل لضمان توفیر إضاءة مناسبة

ي أي فن العمل بھا، تأخذ في الحسبان العملیات التي یتعی،  كافیةو
  مكان یستخدم فیھ الشخص معدات العمل.

 و یجب أن تؤخذ جمیع ھذه المتطلبات في االعتبار في أي عملیة
  تقییم مخاطر یقوم بھا صاحب العمل.

 Assessing workplace تقییم اإلضاءة في مكان العمل  
lighting  

بار عتاال ینبغي ألي تقییم لإلضاءة في مكان العمل أن یأخذ في     
 الجوانب التالیة:

 خصوصا في حالة،  کفایة اإلضاءة الطبیعیة واالصطناعیة• 
  استخدام معدات العمل؛

إجراءات قیاس مستویات اإلضاءة كل فترة زمنیة لضمان • 
  المستوى المطلوب من االضاءة الكاف.

  وجود انارة في أشكال مختلفة.• 
  كفاءة توزیع الضوء.• 
  ظیف اإلضاءة.ترتیبات صیانة وتن• 
  ترتیبات اإلضاءة في حاالت الطوارئ• 

   Standard code of practiceكود الممارسات القیاسى 
 یة.تالتتلخص معاییر اإلضاءة الدولیة  في مكان العمل في النقاط ال

 Lighting should be یجب أن تكون اإلضاءة مالئمة• 
sufficient فق، والتحرك لتمكین الناس من العمل، واستخدام المرا

من مكان إلى آخر بأمان ودون التعرض لإلجھاد في المكان. یجب 
أن تكون الساللم مضاءة جیدا حتى ال یكون الجزء الرئیسي منھا 

توفیر ،  عند الضرورة،  ینبغيو مظلما أو علیھ ظل اإلضاءة.
اإلضاءة المحلیة (االماكن التى الیصل الیھا االضاءة العامة ) في 

المطلوبة وایضا وفي األماكن التي تنطوي على اماكن العمل 
 مخاطر خاصة مثل نقاط عبور المشاة على طرق مرور المركبات.

ینبغي أن تكون طرق المرور في الھواء الطلق التي یستخدمھا و
  المشاة مضاءة بشكل كاف بعد حلول الظالم.

 Dazzling یجب تجنب األضواء المبھرة والوھج المزعج• 
lights and annoying glare should be avoided یجب .

أن تكون األضواء والتجھیزات المختفیة من النوع المعتدل، ومن ثم 
ال تسبب خطرا بما في ذلك المخاطر الكھربائیة أو الحرائق أو 

 اإلشعاعات. یجب وضع مفاتیح اإلضاءة بحیث یمكن العثور علیھا
  استخدامھا بسھولة ودون مخاطر.و
 Lights للضوء ان یكون محجوب ومشوش   یجب عدم السماح• 

should not be allowed to become obscured ،   على
سبیل المثال عبور البضائع المكدسة، بحیث یصبح مستوى الضوء 

ینبغي استبدال األضواء أو إصالحھا أو تنظیفھا، حسب و غیر كاف.
الضرورة، قبل أن یصبح مستوى اإلضاءة غیر كاف. وینبغي 

ل التركیبات أو المصابیح فورا إذا أصبحت خطرة أو تحدث استبدا
  ماسا كھربیا أو غیر ذلك.

 تطبیق االحتیاط العادی في مکان العمل الذي تحدده اللوائح• 
Apply normal workplace precautions  ، علی سبیل

 الحواجز لألجزاء الخطرة منو المثال بشأن الوقایة من السقوط
 ض العمال في معظم الحاالت للمخاطر إذاحتى ال یتعر،  اآلالت

 انقطعت اإلضاءة العادیة فجاة. وللعلم فإن اإلضاءة في حاالت
ینبغي ،  الطوارئ لیست ضروریة في معظم الحاالت. ومع ذلك

توفیر إضاءة الطوارئ في غرف العمل حیث أن فقدان الضوء 
  المفاجئ سیشكل خطرا كبیرا 

  Emergency lighting یجب أن تكون إضاءة الطوارئ• 
 ینبغي لھا أنو مدعومة بمصدر مستقل عن مصدر اإلضاءة العادیة.

ي توفر ما یكفي من الضوء لتمكین األشخاص في العمل من اتخاذ أ
  إجراء ضروري لضمان سالمتھم وسالمة اآلخرین.

ألخرى المصادر او ینبغي تنظیف النوافذ،  باإلضافة إلى ذلكو       
ق العوائ بانتظام وإبقائھا خالیة من،  كلما أمكن ، لألضواء الطبیعیة
  غیر الضروریة. 

     The quantity of lightكمیة الضوء       
إن المعاییر الحالیة لتحدید ما یكفي من اإلضاءة ھي المتوسط        

الموصى بھ والحد األدنى من اإلضاءة المقاسة والمنشورة في 
 HSE Guidanceة والبیئة المالحظات اإلرشادیة للصحة والسالم

Notes HS(G)38      
وان اإلضاءة في العمل ھى تدفق الضوء أو "اإلضاءة" اى كمیة 
الضوء المنبعثة من مصدر الضوء مثل الشریط الفلورسنت 

لوكس.     Lux أواللمبات العادیة .و یتم قیاس اإلضاءة كمیا في
إلضاءة والقیاس ھنا لیس القصى مستوى اضاءة وانما  لمتوسط ا,

الناتجة عن كافة المصابیح المستخدمة والتى تضىء. انظر الجدولین 
  ) أدناه2&1(

  ) متوسط اإلضاءة والحد األدنى المقاس ألنواع مختلفة من العمل.1جدول (
 Average illumination s and minimum measured illumination s for different types of work.  

متوسط  اقع  / أنواع العملالمو النشاط العام
  االضاءة
(Lux) 

الحد األدنى 
  لإلضاءة
(Lux) 

 5 20 مواقف اللوري  والممرات وطرق التداول اآلالت والمركباتو حركة الناس
حركة الناس واآلالت والمركبات في المناطق 

 العمل ال یتطلب أي تصور للتفاصیلو الخطرة،
أعمال التربة، و التخلیصو مواقع الحفر

 مصانع التعبئة،  وحواض، اماكن التحمیلاأل
 التعلیب و

50 20 

،  تجمیع األجزاء الكبیرة،  مصانع،  مطابخ العمل الذي یتطلب تصور محدود للتفاصیل 
 صناعة األواني الفخاریةو

100 50 

 100 200 بالمكاتب، أعمال الصفائح المعدنیة، تجلید الكت العمل المطلوب منھ ادراك التفاصیل
مكاتب الرسم، مصانع تجمیع المكونات  ل المطلوب منھ ادراك التفاصیل الدقیقةالعم

 اإللكترونیة،  إنتاج المنسوجات
500 200 

  Maximum ratios of illumination for adjacent areas ) نسب اإلضاءة القصوى 2جدول (
نسبة إضاءة  الموقع حاالت التطبیق الموصى بھا

 منطقة العمل
المنطقة -ءةنسبة إضا

 المجاورة
یتم إضاءة كل مھمة بشكل فردي وتضيء المنطقة  . 1

 المحیطة بالمھمة بالحد األدنى لإلضاءة 
 1 5 اإلضاءة  في مكتب
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 ولكن   إضاءة مكان تكون،  مناطق العمل المتاخمة . 2
 أقل إضاءة  من اآلخر

 1 5 اإلضاءة  في مخزن األعمال

ھا حاجز یفصل،  إضاءة مناطق العمل إضاءة مختلفة . 3
 ولكن ھناك حركة متكررة بینھما

 منطقة تخزین داخل مصنع
 ممر التحمیل خارج المكانو

10 1 

المناطق المجاورة مھمة. قد تؤدي و تعتبر إضاءة منطقة العمل
 ؤثرتاالختالفات الكبیرة بینھما إلى عدم الراحة البصریة أو حتى 

 ة . وتنشأعلى السالمة في األماكن التي تحدث فیھا حركة متكرر
 ھذه المشكلة في معظم األحیان عندما یتعرض الشخص الموجود فى

ین أو حیث  تكون ھناك حركة ب،  حیز االضاءة لفترة طویلة للضوء
المناطق الداخلیة والخارجیة  في مكان العمل تعرض الشخص 

  للتغیرات المفاجئة في اإلضاءة. 

 Recommended الموصى بھا مستویات اإلضاءة
lighting levels    

) مستوي اإلضاءة الموصى بھ وفقا لمؤسسة 1یبین الجدول (
 مھندسي خدمات البناء المرخصة

Chartered Institution of Building Services 
Engineers (CIBSE)  

  
  ) Lux) مستویات اإلضاءة الموصى بھا ( المقاسة  بوحدة اللكس 3جدول (

 المكاتب التجاریة
 500 المكاتب العامة

 500-300 محطات الكمبیوتر
 500 غرف االجتماعات، المكاتب التنفیذیة

 500 غرف الحاسوب وإعداد البیانات
 300 غرفة االیداع

 500 مكاتب اإلدارة
 300 النوافذو منطقة المكاتب

 المناطق المشتركة العامة
 100 الفنادق

 200-50 قاعات الدخول
 300 لینالشیا،  والصرافینو مكتب االستقبال

 100 المقاھي وغرف الطعام والمطاعم والصاالت
 100-50 واألمتعة،  غرف النوم
 150 غرف نوم

 100 حمامات
 محالت البیع بالتجزئة

 500 البیع بالتجزئة
 500 منافذ البیع بالتجزئة الصغیرة

 1000 الخضرواتو محالت البقالة 
 700-500 صاالت العرض

 300-50 كز التجاریةالممرات المغطاة والمرا
  ) Lux) مستویات اإلضاءة الموصى بھا ( المقاسة  بوحدة اللكس 3جدول (

   The quality of lightingجودة اإلضاءة   
م أن یؤخذ فى االعتبار اثناء تصمیمن البدیھى والمتعارف علیھ 

ال واالضاءة ووحدات االضاءة المستخدمة ان تكون االضاءة مالئمة 
ا ایض االدنى المناسب للمھمھ المصممھ من اجلھا. لكنھتقل عن الحد 

من المھم جدا امام المصمم ان یسعى لتوفیر جودة اإلضاءة  
quality Lighting  وھذه ترتبط تماما بوجود معاییر تحكم

ما وعناصر اإلضاءة وقیاسیات یستند الیھا فى تحدید ما ھو مطلوب 
تصمیم فى ھذا ھو غیر مطلوب. وألنھ ال یتوفر كود مصرى لل

و المجال فإن المصمم المصرى ینبغى ان یحدد لنقسھ ووفقا لما ھ
مطلوب فى عملیة التصمیم واالشتراطات الموضوعة كودا خاصا 

 قلمیستند بالضرورة الى كود دولى مثل األیزو او ما شابھ وأن یؤ
 كذاھذا الكود ألشتراطات التصنیع والبیئة والمستخدم المصري. وھ

ى مصمم المصري ان یحدد معاییر الجودة اوال ثم یسعیكون على ال
م لتحقیقھا ثانیا وھو ما یختلف عن عمل المصمم فى أماكن العال

  األخرى األكثر تقدما.
م الجوانب التالیة تشكل مجموعة من االعتبارات الھامة في تصمی

 مكنیاإلضاءة ألماكن العمل وھى تشكل بدایة لوجود معاییر قیاسیة 
  . عملیھا عند مواجھة عملیة تصمیم نظم اضاءة أماكن الاالستناد ال
Glare   الوھج  

وینتج من  تأثیر الضوء الذي یسبب ضعف الرؤیة أو االنزعاج، 
ویظھر عندما تكون أجزاء من المجال البصري مشرقة بشكل مفرط 
مقارنة مع المحیط العام. الوھج، في أشكالھ المختلفة، یمكن أن یكون 

 الحوادث عامال مساھما في
  یمكن تحدید الوھج فى ثالثة أشكال:  
  وھج اإلعاقةDisability glare –  یؤدي إلي تعطیل الرؤیة

الناجمة عن مصابیح عاریة دون عواكس متوھجة مباشرة في 
 اتجاه البصر.

  الوھج الغیر مناسبDiscomfort glare –  یؤدى عدم
بین  الراحة البصریة الناجمة أساسا عن الكثیر من التباین

  السطوع بین االشیاء وخلفیتھا. 
  وھج االنعكاسReflected glare  ، حیث انعكاس مصادر

 مثل المعدن،  الضوء الساطع على األسطح الرطبة أو الالمعة
  الذي یمكن أن یخفي  التفاصیل ،  والمطلي أو الزجاج

    Distribution التوزیع (توزیع الضوء) 
ضوء أو تحدید انتشاره سمة ھامة تعتبر الطریقة التي یتم توزیع ال 

من سمات تصمیم نظم اإلضاءة. وتصنف  المعاییر القیاسیة 
البریطانیة وحدات  الضوء  وفقا لطریقة توزیع الضوء حیث یكون 

(معبرا  عن أن كل الضوء موجھا ألسفل فى عمود  BZ1الكود 
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(وفیھ یكون الضوء مشتتا في كل  BZ10ضیق) إلى الكود 
كتسب ذلك أھمیة خاصة حیث قد یكون من االتجاھات).. ی

مناطق الخطر ومواضع یمكن  ان  الضروري توجیھ الضوء على
  ینجم فیھا مخاطر من اآلالت والمعدات.

   Colour rendition درجة لون اإلضاءة    
ویشیر ھذا إلى مظھر الشىء  تحت مصدر ضوء معین مقارنة مع 

الضوء الطبیعي.و لونھ تحت إشارة مرجعیة على سبیل المثال 
ن تساعد درجة اللون في التصور الصحیح  لمعرفة حقیقة الشيء فا

 ث  عدم المعرفة الحقیقیة یمكن أن یكون عامال مساھما في الحواد
  Diffusionاالنتشار 

ه ھو إسقاط الضوء في العدید من االتجاھات دون تركیز علي اتجا
و من الحاالت، سوف تقلل أبعینھ. واإلضاءة المنتشرة، في كثیر 

وھج وبالتالي تحد من كمیة ال،  تخفف الناتج من تاثیر مصدر معین
ي التي یمكن مواجھتھا من التجھیزات التى لیس لھا عواكس . ولك

 یجب تنظیف المصادر المضیئة بشكل دائم،  یكون االنتشار فعال
  منتظم

    Maintenance consideration اعتبارات الصیانة
 ك واجب مطلق على اصحاب العمل للحفاظ على مكان العملھنا    

 لعمل.من اجل كفاءة ا،  والمعدات والنظم واألجھزة "في حالة فعالة
  وھذا یشمل أنظمة اإلضاءة والتجھیزات.

ومن الضروري وضع برنامج للصیانة الوقائیة، بما في ذلك     
 المنروط الضمان االمتثال لش،  الصیانةو االحتفاظ بسجالت التقییم

یجب أن تکون صیانة ،  والسالمة للعاملین . وعلی ھذا األساس
لك ذاإلنارة في برنامج منظم للصیانة الوقائیة. وینبغي أن یشمل 

التنظیف المنتظم واستبدال المصابیح، وصیانة األنظمة 
 یاسوالتجھیزات، إلى جانب التقییم المنتظم لإلضاءة باستخدام مق

  ضوء) لضمان الحفاظ على ھذه اإلضاءة.ضوئي قیاسي (مقیاس ال
 Emergency ترتیبات اإلضاءة في حاالت الطوارئ

lighting arrangements     
قد تكون اإلضاءة الطارئة ضروریة في أي جزء من مكان العمل 
حیث یمكن أن ینشأ خطر من فشل نظام اإلضاءة. في حالة فشل 

اءة في حاالت یجب تشغیل ترتیبات اإلض،  نظام اإلضاءة الصناعي
  الطوارئ. وھذا یكون في شكلین:

ن التي تمكن م - Standby lighting   (أ) اإلضاءة االحتیاطیة
  االستمرار في العمل األساسي 

لتي تمكن من إخالء ا - Escape lightingب) إضاءة الھروب 
  المبنى بأمان في حالة الطوارئ

  .ءة طرق الھروبیتطلب التشریع الحالي للسالمة من الحرائق إضا
 Standby lighting اإلضاءة االحتیاطیة  

ن المخاطر الناشئة عو سیعتمد الكثیر على طبیعة العمل المطلوب
  یا.٪ من مستوى اإلضاءة المقدمة حال 100و ٪ 5ذلك. قد یكون بین 

Escape lighting إضاءة الھروب  
اءة التوصیة العامة ھي أن تصل إضاءة الھروب إلى مستوى اإلض

 على،  ثوان من فشل نظام اإلضاءة الرئیسیة 5الالزمة في غضون 
تم د یالرغم من أن إذا كان النظم ال یكفي لمعرفة تخطیط األماكن ق

  ثانیة. 15زیادة ھذا بمقدار 
ة قد تتخذ إضاءة الھروب شكل منشآت تعمل بالبطاریة مصمم      

مباني ساعات وفقا لحجم ال 3و للعمل لمدة تراوح بین ساعة
ة والمشاكل الناجمة عن اإلخالء. وھناك أنظمة أخرى تعمل بواسط

 مولدات تعمل حسب وظائف المولد ویجب أن تتطابق على األقل مع
  أوقات تشغیل المنشآت التي تعمل بالبطاریة.

Satisfactory Office Lighting اإلضاءة المرضیة في المكتب  
ي أماكن فیھا مكاتب. یعمل حوالي ثلثي السكان العاملین الیوم ف

ولذلك ینبغي النظر بعنایة في إضاءة ھذه المنطقة المحددة في مكان 
 العمل. اإلضاءة المناسبة یمكن أن تجعل منطقة العمل أكثر إنتاجیة

فإن ،  مریحة. سواء كنت تعمل في مكتب منزلي أو مزرعة خاصةو
ع طابع ونوعیة اإلضاءة في مساحة العمل الخاصة بك یمكن أن تقط

شوطا طویال نحو جعلك منتجا. إن اإلضاءة الضعیفة یمكن أن 
وتضعف ،  تسبب الصداعو تضعف الروح المعنویة، وتجھد العین

باختصار، فإنھ یدفع و في نھایة المطاف قدرتك على العمل بفعالیة.
دائما إلى االھتمام بإضاءة مساحة العمل. إلیك خمسة أشیاء یجب 

العناصر و إضاءة مكتبك في المنزلمراعاتھا عند اتخاذ قرارات 
التي ینبغي النظر فیھا في مكان عمل المكتب الضائتھا تتضح فى 

  )1شكل (

  
  )العناصر التي ینبغي النظر فیھا في مكان عمل المكتب1شكل (

 Use of Indirect استخدام اإلضاءة غیر المباشرة . 1
lighting  

األمامیة. بدال من  تجنب العمل تحت وھج المباشر من المصابیح

ابحث عن طرق لنشر الضوء المحیط الذي سوف یضيء ،  ذلك
  مساحة مكتبك

تبعثر الضوء القیاسي، في حین أن و تخفیف ظالل المصباح
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الھدف ھو إلقاء و المصباح یسطع  الضوء في الجدران والسقوف.
،  التباینو الضوء على المساحة بأكملھا دون خلق وھج ال مبرر لھ

  ) یوضح استخدام االضاءة غیر المباشرة 2تجنب الظالل شكل (مع 

  
  استخدام االضاءة غیر المباشرة 2شكل 

Selecting Fixturesاختیار المثبتات .  
،  المفصلة أول شيء تتحرك نحوهو قد تكون التركیبات الجمیلة      

لكنھا غالبا ما تسبب تشتت الضوء . إذا كنت ترغب في الحصول 
علیك باختیار واحد ھو  ،  تركیبات اإلضاءة كنقطة محوریةعلى 

التوازن جید بین التصمیم والوظیفة. المصمم ال یرید تزیین المساحة 

لذلك بالتأكید سوف تعمل بشكل اساسي من أجل ،  المكتبیة المصممة
) بعض من امثلة عواكس وحدات 3الضوء الرئیسي الشكل (

  االضاءة 
.  

      
 ) بعض من امثلة عواكس وحدات االضاءة3شكل (

     Taken to Task اضاءة مھمة 
ة ثیفكالكتابة وغیرھا من المھام و بالنسبة ألعمال الكمبیوتر،    

یحتاج المستخدم مصدر ضوء محددة جیدا مخصص لما ،  التركیز
ء یمكن وضع الضوو یقوم بھ. مصباح مكتب قابل للتعدیل أو النقل

. حیث كنت في حاجة إلیھ ودعم مجموعة متنوعة من المھامبالضبط 
 إذا كان المكتب یوجد فیھ أماكن عمل متعددة  مثل مكتب للعمل

 وجدول لمراجعة الصور،  ومنطقة الكتابة،  الھاتفو الكمبیوتر
  إن ھذا یتطلب إضاءة مھمة مخصصة لكل مكانف  -والتصامیم 

على األرجح أنھ من المفید مصابیح المھام غیر مكلفة، وستجد        
أن یكون لدیك العدید منھم. إذا كنت تفعل العدید من األشیاء في 
مكتب منزلك، فإنھ من المفید أن یكون لدیك مصباح لكل مھمة. كما 
أن وضع المصباح بالقرب من كل منطقة حسب المھمة أمر واجب، 

كثیر ألنك لن تكون مرتبط باإلضاءة المركزیة. إذا لم یكن ھناك ال
من المساحة للتحرك في مكتبك ولیس لدیك العدید من المناطق 

 فإن اختیار المصابیح قابل للتعدیل،  المخصصة ألغراض محددة
ھذا من شأنھ أن یغطي مساحة واسعة من الفضاء تسمح لك بنقلھا و

  أینما كنت في حاجة إلیھا بكل سھولة.

       
  ) اضاءة مھمة معینة لكل موقف4شكل (

  .Decide on the Location اتخاذ قرار بشأن الموقع. . 2
انظر دائما في المكان الذي یأتیك منھ الضوء الخاص بك.    

ومصدر الضوء من خلفك وأنت تعمل في جھاز الكمبیوتر الخاص 
،  بالمثلو بك من المؤكد تقریبا یسبب وھج مزعج على الشاشة.

لمصابیح التي أنشئت ابحث عن الظالل غیر المقصودة التي تلقیھا ا

قد ،  إذا كنت تكتب بیدك الیمنى،  لإلضاءة المھمة. على سبیل المثال
تلقي یدك وذراعك الظالل إذا تم تعیین ضوء المھمة أیضا على 

  تأكد من النظر في موقع النوافذ عند التركیب.،  الیمین. أیضا
  Utilizing Natural Light االستفادة من الضوء الطبیعي

ال تغفل الفائدة الفریدة من الضوء الطبیعي القادم من نافذة، أو         
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مصدر أخر. ضوء الشمس یمكن أن ینتج اإلضاءة الدافئة التي حقا 
تحسن بیئة العمل. من ناحیة أخرى، قد تحتاج إلى حساب أشعة 

الشمس المباشرة التي تخلق وھج ساحق خالل أوقات معینة من 
  الیوم. 

 
)5(كل ش

  Accent Lighting لممیزةاإلضاءة ا
كما ھو مبین أعاله، ینبغي أن تتمیز معظم المكاتب المنزلیة 

ة باإلضاءة المحیطة التي تنتشر في جمیع أنحاء الفضاء واإلضاء
المھمة التي تركز على أماكن عمل محددة. باإلضافة إلي ھذین 

ن أالنوعین من اإلضاءة الوظیفیة،  اإلضاءة الممیزة التي یمكن 
تضاف للمساعدة في تحسین الطابع البصري لمكتب منزلك. 

اه اإلضاءة الممیزة مثل إضاءة رف أو إضاءة الصورة لجذب االنتب
  فیةمع اإلضاءة الزخر،  إلى األشیاء أو عناصر األخرى في الغرفة

لفت االھتمام البصري المباشر.   –ثل الجدار الشمعدانات م -
أن  وستجد على األرجح أنھ من المفید  ،مصابیح المھام غیر مكلفة

تب مك یكون لدیك العدید منھم. إذا كنت تفعل العدید من األشیاء في
ن أفإنھ من المفید أن یكون لدیك مصباح لكل مھمة. كما ،  منزلك

،  وضع المصباح بالقرب من كل منطقة حسب المھمة أمر واجب
ر ثیكن ھناك الكألنك لن تكون مرتبط باإلضاءة المركزیة. إذا لم ی

من المساحة للتحرك في مكتبك ولیس لدیك العدید من المناطق 
 فإن اختیار المصابیح قابل للتعدیل،  المخصصة ألغراض محددة

ا ھذا من شأنھ أن یغطي مساحة واسعة من الفضاء تسمح لك بنقلھو
  أینما كنت في حاجة إلیھا بكل سھولة.

  مصابیح اللید من اجل اضاءة افضل 
 LEDs for a better quality of light 

تعتبر مصابیح اإلضاءة  لمبة االختیار للمكاتب ألنھا رخیصة 
ومناسبة لیتم تثبیتھا في األسقف المعلقة ویمكن أن تضيء مساحات 
كبیرة. المشاكل الشائعة مع مصابیح اإلضاءة تشمل البھتان 

ي أن نوعیة یعن،  والمصابیح تصبح باھتة مع التقدم االستخدام
جنبا إلى جنب مع مشاكل ،  الضوء یمكن أن تكون غیر متناسقة. ھذا

  یعني أنھا بعیدة كل البعد عن الخیار المثالي للمكاتب.،  مثل الطنین
ا  امیمنھو أن نحدد بانتظام في تص،  البدیل الشعبي لمصابیح اإلضاءة

 ھا خیارالصمام الخفیف . وغالبا ما ینظر إلى المصابیح على أن
من  ولكن على المدى الطویل تعتبرا أكثر فعالیة،  مكلفة للمكاتب

  حیث تكلفة  مصابیح اإلضاءة.
تعتبر المصابیح  أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من مصابیح 

ومصابیح لید ،  اإلضاءة والمصابیح األخرى مثل مصابیح ھید
 دةالعمل. فائ أطول بكثیر وتستخدم طاقة كھربائیة أقل بكثیر  في

د موابیئیة أخرى من مصابیح لید ھي أنھا ال تحتوي على الزئبق وال
ون والتي یمكن أن تك،  الكیمیائیة األخرى الموجودة في اإلضاءة

  ضارة على البیئة.
تعتبر مصابیح واحدة من األحجام األكثر شیوعا من المصابیح 

ر األنبوب یشیر إلى قطو 8المستخدمة في المناطق التجاریة بمقاس 
أو بوصة  في قطر الدائرة.  ھذه المصابیح یمكن ،  في ثمان بوصة

ساعة ،  20.000إلي ،  ساعة 50 000أن تستمر لمدة تصل إلى 
وھذا یعني أنھا تحتاج إلى استبدال أقل ،  اإلضاءةأطول من متوسط 

،  بكثیر في كثیر من األحیان. للحصول على مظھر أكثر حداثة
یح لید في أسقف معلقة بدال من تجھیزات یمكن تركیب مصاب

 اإلضاءة التقلیدیة. مصابیح لید تساعد على القضاء على الوھج،
  یمكن أن تحسن الراحة واإلنتاجیة في المكتب.و

  
  مصابیح اللید من اجل اضاءة افضل  )5(كل ش

 Install a lighting تثبیت نظام التحكم في اإلضاءة
control system  

ظمة التحكم في اإلضاءة لتوفیر الطاقة في مبنى المكاتب تم تصمیم أن

عن طریق االستجابة الستخدام كل مجال من مجاالت المكتب. تعني 
إضافة نظام التحكم في اإلضاءة بإعادة تصمیم المكاتب  أنھ یمكنك 
الحصول على أقصى استفادة من أي إضاءة جدیدة تم تركیبھا من 

  حیث األداء وتوفیر الطاقة.
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وأنظمة ،  فضال عن االستفادة القصوى من ضوء النھار الطبیعي
التحكم في اإلضاءة تساعدك على توفیر المال عن طریق تنظیم 

تي اإلضاءة في مناطق مختلفة من مكتبك. وسوف تستفید المناطق ال
قاعات و مثل الممرات والمراحیض،  لیست في االستخدام المستمر

من في اإلضاءة كما أن ھذا سوف یض من نظام التحكم،  االجتماعات
أن تكون ھذه المناطق مضاءة فقط عندما تكون تحت االستخدام. 
وتضمن أجھزة استشعار التحكم في اإلضاءة أن تكون المناطق 

 ناكھمضاءة عند االستخدام وأن یتم إیقاف اإلضاءة عندما ال تكون 
  حاجة إلیھا.

من المرونة لإلضاءة تضیف أنظمة التحكم في اإلضاءة مستوى 
وھو أمر حیوي في المكاتب الحدیثة. یمكن تثبیت مفاتیح إضعاف 
اإلضاءة للسیطرة على مستویات الضوء في غرف االجتماعات 

  حیث یتم استخدام أجھزة العرض.
ویمكن أیضا اعتبار الستائر وضمادات النوافذ كنظم تحكم في 

الخارجي للنافذة بینما  اإلضاءة. تحافظ الستائر المثقبة على المنظر
تعید توجیھ ضوء الشمس إلى السقف. وھذا یجعلھا خیارا جیدا عند 

  إعادة تصمیم المكتب

 
)6(كل ش

 Eliminate Shadows and  القضاء على الظالل والوھج
Glare 

عل الظالل والوھج المباشر أو غیر المباشر یقلل من اإلضاءة ویج
 ادة ما یكون الوھج بسببمن الصعب العمل وتقلیل اإلنتاجیة. ع

 حاتالضوء من المصابیح، مناور والنوافذ. وفیما یلي بعض االقترا
  لتقلیل التكلفة في القضاء على الظالل والوھج:

  . تغییر وضع مصادر الضوء.1
  . تغییر وضع مكان العمل.2
. استخدام مصادر الضوء المتعددة عن طریق خلط الضوء 3

  المباشر والمنعكس.
غطاء المصباح الذي یعكس الضوء صعودا، نظرا ألن  . استخدام4

  الضوء المنعكس من األسقف یوفر الرؤیة األفضل؛
ند ع. توفیر أغطیة المصباح  ذات لون أبیض  من الداخل واألسود 5

  الحواف.
ء لضوا. استخدام مصابیح  یمكن نقلھا أو ذراع مرنة لتغییر اتجاه 6

  بسھولة.
مقطع لتغییر وضع المصباح  . استخدام مصباح مغناطیسي مع7

  بسھولة
ة . تعلیق مصابیح عالیة واستخدام مصادر الضوء مع مساحة كبیر8

 نسبیا مثل مصابیح الفلوریسنت للحصول حتى اإلضاءة العامة
  مع أقل وھج.

. بناء مناور ونوافذ على الجانب غیر المشمس للحصول على 9
  إضاءة  موازیة .

  لكروم لتظلیل المبنى؛او األشجارو . توفیر الستائر،10
طح ألس. استخدام الطالء غیر الالمع أو األلوان الداكنة لجمیع ا11

  (على سبیل المثال، الجداول واآلالت واألدوات).
  . تثبیت شاشات، لتدریج الضوء القوي الذي ینتج الوھج.12
المناور مع السقف و . الجمع بین ضوء النھار من النوافذ13

لتحقیق ظروف و من الظالل الحادة واألضواء المحلیة للحد

المواجھة و اإلضاءة المثلى. القضاء على الظالل وظالل الوھج
تجعل العمل و المباشرة أو غیر المباشرة التي تقلل اإلضاءة

تقلل اإلنتاجیة. وھج عادة ما یكون بسبب الضوء من و الصعب
  المناور والنوافذ.و المصابیح،

ل التكلفة للقضاء على الظال وفیما یلي بعض االقتراحات منخفضة
  والوھج:

  . تغییر موقف مصادر الضوء.1
  . تغییر موقف محطة العمل.2
. استخدام مصادر الضوء المتعددة عن طریق خلط الضوء 3

  المباشر والمنعكس.
. استخدام غطاء المصباح الذي یعكس الضوء صعودا، نظرا ألن 4

  الضوء المنعكس من السقوف یوفر أفضل الرؤیة؛
  أسود من الحواف.و توفیر غطاء مصباح أبیض من الداخل .5
 . استخدام مصابیح متنقلة أو ذراع مرنة لتغییر اتجاه الضوء6

  بسھولة.
ف . استخدام مصباح المغناطیسي مع مقطع لتغییر بسھولة من موق7

  المصباح؛
ة . تعلیق مصابیح عالیة واستخدام مصادر الضوء مع مساحة كبیر8

 الفلوریسنت للحصول على اإلضاءة العامة نسبیا مثل مصابیح
  مع أقل وھج.

. بناء مناور ونوافذ على الجانب غیر المشمس للحصول على 9
  إضاءة موازیة .

  األشجار والكروم لتظلیل المبنى؛و . توفیر الستائر10
طح ألس. استخدام الطالء غیر الالمع أو األلوان الداكنة لجمیع ا11

  ل واآلالت واألدوات).الجداو،  (على سبیل المثال
  . تثبیت شاشات لتدریج الضوء القوي الذي ینتج وھج.12
. الجمع بین ضوء النھار من النوافذ والمناور مع السقف 13

ق لتحقیو الومضاتو واألضواء المحلیة للحد من الظالل الحادة
  ظروف اإلضاءة المثلى.
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  :Conclusion االستنتاج:
  .ي مكان العملوفیما یلي توصیات اإلضاءة ف

  إجراءات مقترحة لتحسین اإلضاءة في مكان العمل:  3یوجد  
ان ) مثل أي مفھوم اإلضاءة أخر،  یجب أن تكون اإلضاءة في مك1(

ة العمل مرنة وموفرة للطاقة. تعتمد اإلضاءة المثلى على المھم
 البصریة وتتطلب كال من توازن مصادر الضوء غیر المباشر

التوازن بین ضوء النھار والضوء فضال عن ،  المباشرو
  االصطناعي.

) االستخدام المرن، توفیر الطاقة وبیئة العمل ھي المتطلبات التي 2(
یجب أن تلبیھا تقنیات اإلضاءة الحدیثة. مجموعة من أنواع مختلفة 
من المصابیح تمكن اإلضاءة الفردیة في الغرف وفقا للمھام 

كات المصنعة لمبات لید البصریة. باإلضافة إلى ذلك، توفر الشر
  الموفرة للطاقة.

. رؤیة) من أھم المعاییر اإلضاءة في مكان العمل مھمة العمل وال3(
  ھذا العیاران یحددان اختیار المصابیح

  

  
  Lighting deluxe 2016معاییر االضاءة من  )7(كل ش

 Practices in الممارسات في تصمیم اإلضاءة المكتبیة
Office Lighting Design  

٪ من المعلومات  80في الوقت الحاضر، یتم معالجة ما یصل إلى 
بصریا. وھذا یؤدي إلى حقیقة أن اختیار اإلضاءة لھ تأثیر متزاید 
وأكثر أھمیة على المعالجة الكافیة للمعلومات. في مكان العمل، 
تعتبر اإلضاءة جزء من المبادئ التوجیھیة المریحة. إلى جانب 

بل ،  الصحة فقطو ال یؤثر على الرفاھیة الشخصیة حقیقة أن الضوء
تستند اإلضاءة في مكان و لھ تأثیر إیجابي على الدافع واألداء أیضا.

العمل على مبادئ الراحة ویجب أن تلبي متطلبات السالمة في إطار 
معنى الصحة والسالمة المھنیة التي یجب أن تؤخذ في االعتبار 

  المكتب. عندما یتعلق األمر باإلضاءة في
  

  
  یوضح اختیار اضاءة السقف حسب كل مكان   8شكل 

  مبادئ اإلضاءة في مكان العمل
 Lighting Level & Illuminance - Light Color 

& Direction of Light  
الضوء لھ وظائف مختلفة یجب أن تؤخذ بعین االعتبار في تقییم 

 اإلدراك البصريمفھوم اإلضاءة في الغرفة. اإلضاءة ال تدعم 
ولكنھا تظھر في اآلثار النفسیة والعاطفیة ،  بالتالي المعلومات فقطو

  والنفسیة والبیولوجیة  أیضا.
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  ) العالقة بین الضوء وزیادة كفاءة العمل9الشكل (

 اءةتتم دراسة اإلدراك البصري في غرفة في البدایة من خالل اإلض
ت السقف بشكل فردي وفقا لحالة یجب اختیار تركیبا،  . ولذلك
ثیر تكثیف تأو یمكن تحدید المصابیح،  باإلضافة إلى ذلكو الغرفة.

حفیز التواإلضاءة. كما أنھا قادرة على التأثیر في معالجة المعلومات 
 الذھني في نفس الوقت. یمكن أن یكون االستخدام المناسب لضوء

ة اطفیالنفسیة والعالنھار والضوء الصناعي تأثیر قوي على العوامل 
حة من اإلضاءة. أما العوامل األخرى التي تتأثر بالضوء فھي الص

ا واألداء. إن اإلضاءة المصممة ھندسیا یمكن أن تكون داعمة جد
یضا اإلضاءة الجیدة في مكان العمل لھا أ،  وكما أثبتت الدراسات

  تأثیر على الدافع.
 تم تحلیل مجموعة متنوعة منلتقییم نوعیة اإلضاءة وجودتھا، ی

 التحكم في،  والمحددات. المعاییر الرئیسیة ھي مستوى اإلضاءة
 وھجاتجاه الضوء وتقیید ال،  واللون الفاتح،  والسطوع المتناسب

حة الظل . ھذه المحددات، والتأثیر على البیئة المرئیة، والراو
  ليواألداء، غالبا ما یجب مراعاتھا في المنھج العلمي والعم

  ون الضوء واتجاه الضوء ل -مستوى اإلضاءة والضوء 
Lighting Level & Illuminance - Light Color 

& Direction of Light  
یساعد مستوى الضوء الصحیح في مكان العمل علي تجنب التعب 

ة وحدوعدم التركیز. ویمكن تنظیم ذلك بواسطة اإلنارة التي تقاس ب
وحدة إضاءة كحد أدنى للسطوع في  500اإلضاءة . یتم تحدید 

 فإن زیادة اإلنارة،  مراكز العمل علي الحاسوب . وبصفة عامة
یة مرئتعزز األداء البصري وتؤثر إیجابیا على معالجة المعلومات ال

 500یمكن أیضا أن ینظر إلى اإلنارة بین و المفصلة والسریعة.
  وحدة إضاءة علي أنھا ال تسبب اإلجھاد. 1000و

كلما زادت درجة ،  كلما كانت المھمة البصریة أكثر تعقیدا    

اإلضاءة المطلوبة. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المتغیرات الشخصیة 
مثل العمر حاسمة للتقییم النھائي الشامل لمفھوم اإلضاءة المختار. 

وحدة إضاءة تعزز أداء  1.000و 750ویقال إن اإلنارة ما بین 
  تدام.العمال المسنین بشكل مس

 ء .غالبا ما تتحقق اإلضاءة عن طریق اإلضاءة المحددة بلون الضو
 من في ھذا الصدد یتم استخدام مؤشر التقدیم  والتوجھ. المؤشرات

بیل ى سیمكن أن ینظر إلیھا على أنھا القیم الطبیعیة وتستخدم عل 90
 المثال مع أضواء لید ومصابیح الفلوریسنت. لمزید من التوصیف

بیح ومصادر الضوء، یتم مقارنة لون الضوء من مصابیح للمصا
ذا الفلوریسنت مع لون الضوء من إضاءة المصابیح الكھربائیة. وھ

ض أبی،  یؤدي إلى التصنیف التالي لأللوان الخفیفة : أبیض دافئ
  أبیض ساطع و محاید

ین ن بكما تحدد آثار الضوء والظالل  جودة اإلضاءة. لتحقیق التواز
من المستحسن ،  الضوء الطبیعي والصناعي وتجنب الظالل والوھج

 حدىوضع أضواء موازیة للنافذة ومكان العمل. وقد أشارت بالفعل إ
ه ) إلى ھذ1997الدراسات األولى لمعھد تصمیم أماكن العمل في (

العالقة. إذا كانت الراحة البصریة تتعرض للخطر مباشرة من 
دا في المجال البصري، یشیر مصادر الضوء بإضاءة عالیة ج

 ھرةاالنعكاس ھو الظاو خبراء اإلضاءة إلى الوھج كمحدد لإلضاءة.
  الثانیة التي تؤثر سلبا على جودة اإلضاءة

باشرة وغیر اإلضاءة الم - ضوء النھار والضوء الصناعي 
  المباشرة

Daylight and Artificial Light - Direct and 
Indirect Lighting 

  
  )10الشكل (

تساھم مجموعة من مصادر الضوء المختلفة في مفھوم اإلضاءة 
 دامالتي یمكن تكییفھا لمتطلبات اإلضاءة المختلفة. كما أن استخ

 اإلضاءة المباشرة وغیر المباشرة باإلضافة إلى ضوء النھار
  مھم جدا.،  االضاءة  الصناعیة المتوازنةو

الحاسوب ننصح  في المكاتب ومراكز العمل علي،  من ناحیة أخري

بمستوى عال جدا من اإلضاءة غیر المباشرة لعد الوھج . من ناحیة 
اإلضاءة المباشرة توفر الشكل األساسي لإلضاءة الجیدة. ،  أخرى

  ھذا ھو السبب في أن الجمع بین تقنیات اإلضاءة یعتبر أمر حیوي.
ة فمن الضروري استخدام المصابیح المناسبة لإلضاءة الصحیح

(اإلضاءة العامة)، ألنھا تدعم اإلضاءة المھمة في الغرفة. ویوصى 
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مناسبة في مكان العمل. و بشدة أن تكون اإلضاءة الرئیسیة منقولة
عندما تكون كل المھام بمساعدة الكمبیوتر وغیرھا من المھام تدار 
من مكان عمل واحد، یجب وضع مصابیح علي الطاولة بشكل 

ر إضافیة للضوء. في بعض أماكن العمل فردي لتكون بمثابة مصاد
  تنعكس األضواء التي یمكن أیضا أن تكون مفیدة.

ح تخص اإلضاءة المعاییر الرئیسیة في مكان العمل. ویستمد مصطل
إلى  لميیھدف ھذا المنھج العو بیئة العمل من التعبیرات الیونانیة .

ل ك ع احتیاجاتتصمیم مكان العمل وبیئة العمل لكل منھما للتكیف م
كان ي معامل. عوامل اإلضاءة التالیة لھا تأثیر سلبي على اإلضاءة ف

 ل.العمل ویجب تجنبھا. ھذه العوامل ھي االنعكاس، الوھج والظال
  یة:تاللذلك ینبغي أن یركز مفھوم اإلضاءة المتكامل على النقاط الو

 Checklist for Work متطلبات اإلضاءة العامة  في أماكن العمل
Place Illumination  

 عدم وجود إضاءة طوارئو یمكن أن تؤدي اإلضاءة الضعیفة
ئ وارالفتات مضیئة أثناء انقطاع التیار الكھربائي أو حاالت الطو

 إلى حوادث خطیرة في مكان العمل. ویمكن أن تؤثر ھذه الحوادث
  على العمال وغیرھم.

  :لتصمیم والتركیبوینبغي النظر في أنظمة اإلضاءة في مرحلتي ا
  لتكون قادرة على استیعاب التغیرات في أنشطة العمل

  والتقدم في البناء
  لضمان سالمة الناس بحیث تكون المخاطر مرئیة ومضاءة

  جیدا
 لتأخذ أنواع مھمة العمل في االعتبار  
  لخلق بیئة عمل مضاءة بطریقة مناسبة  
   .توفیر بیئة مرئیة آمنة ومریحة  

عام ل) د (من الئحة الصحة والسالمة في العمل 40نص الفقرة تو    
) علي تنظیم العمل وضمان أن یقوم الشخص المسئول عن 2011

  إصالح  اإلضاءة :و األعمال بصیانة
 كل عامل للقیام بالعمل دون مخاطر على الصحة والسالمة  
  تھیئة مكان العمل لألشخاص لالنتقال داخل مكان العمل 

  ض لخطر على الصحة والسالمةدون التعر
 اإلخالء اآلمن في حاالت الطوارئ. 

  قائمة مرجعیة إلضاءة مكان العمل
 التأكد من وجود ضوء طبیعي كاف في مكان العمل  
 مالئمة اإلضاءة للمھمة البصریة المطلوبة  
 معرفة :و توازن الضوء المباشر وغیر المباشر  
 مصابیح الموفرة ھل ھناك حاجة للتحسین في استخدام ال

  للطاقة؟
 وھج؟و ھل تستخدم إضاءة بدون لمعان  
 دي؟إذا كانت شدة الضوء في الغرفة قابلة للتعدیل بشكل فر  
  ھل تستخدم األلوان الفاتحة والالمعة الساطعة (أبیض

  أبیض محاید) ؟،  دافئ
 ھل اإلضاءة بدون وھج وانعكاسات التشتیت؟  
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