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 توليدی شرکت یک اداری بخش در شاغل کارکنان چشمی خستگی بر روشنایی اثرات بررسی

 شيميایی

  3آبادي شم الهه ،2قديمي مريم ،1دهدشتي عليرضا

 امطلوبن روشنايي. است كارگران اي حرفه بهداشت و ايمني تامين در مهم هاي مولفه از يکي صنايع در مطلوب روشنايي تامين: هدف و مقدمه
 مهم اكتورف ريسک يک عنوان به تواند¬مي توليد، فرآيند در اختالل محصول، كيفيت كاهش وري، بهره كاهش شاغلين، راحتي تحديد بر عالوه

 اغلش كاركنان چشمي خستگي بر روشنايي اثرات بررسي منظور به مطالعه اين.باشد رواني زاي مخاطره مهم عامل يک و شغلي حوادث بروز در

 .شد انجام 1393 سال در شيميايي توليدي شركت يک اداري بخش در

 شيميايي توليدي شركت يک در زن 30 و مرد 48 شامل اداري بخش كاركنان از نفر 78 ، مقطعي مطالعه اين آماري جامعه: مواد و روش ها

 22 نسخه SPSS افزار نرم در شده آوري جمع هاي داده.شد انجام پرسشنامه تکميل و روشنايي گيري اندازه روش به ها داده آوري جمع. بودند

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد

 فراواني.  بودند برخوردار مطلوب روشنايي از % 15 و نامطلوب روشنايي معرض در افراد % 85آماري جامعه كار هاي پست كل از: ها يافته
 ديد در دوبيني احساس % 5/61 ، سوزش احساس % 4/65 چشم، اطراف در فشار احساس % 4/65 شامل ترتيب به افراد اين در چشمي خستگي

 فکري خستگي % 3/42 و چشم پلک سنگيني احساس % 8/44 ، مالش و ماساژ به نياز احساس % 5/52 الودگي، خواب احساس % 6/61 ،

  .باشد¬مي

 اين بروز رد را كار محيط نامناسب شرايط تأثير و دهد مي نشان را كاربران در چشمي شکايات باالي فراواني مطالعه اين نتايج: گيري نتيجه

  .كند مي بيان را كار محيط ارگونوميک شرايط اصالح لزوم و ساخته مطرح شکايات

  
 چشمي خستگي |كلمات كليدي: روشنايي
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