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  فصلنامه علمي تخصصي طب كار
  40- 47صفحات/ 90بهار/ شماره اول/ دورة سوم

  

  بررسي شكايات چشمي و عوامل مرتبط در كاربران رايانه
  4زاده ، حسين فالح3، مرجان غروي2سمانه حبيبيان ،1*مسعود رضا معنويت

 دانشيار گروه چشم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد .1

 پزشك عمومي، محقق .2

 طب كار متخصص .3

  استاديار دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد .4
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 mr_manaviat @ yahoo.comدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،  :نويسنده مسئول *

  چكيده
ما تبديل شده است، بـه   گذرد و امروزه رايانه به بخش جداناپذير از زندگي در حدود بيست سال از حضور رايانه در زندگي انسانها مي :مقدمه

هـدف از انجـام   . كنندگان از رايانه انجام شده اسـت  علت استفاده گسترده از رايانه مطالعات بسياري براي كشف اصول ايمني و سالمت استفاده
  .باشد دوقي يزد ميشهيد ص لوم پزشكي و خدمات بهداشت درمانياين مطالعه تعيين فراواني انواع شكايات چشمي در كاربران رايانه دانشگاه ع

رايانـه دانشـگاه علـوم پزشـكي و       نفر از كاربران 105مي باشد كه به صورت سرشماري برروي نوع مطالعه مقطعي توصيفي  :روش بررسي

اي حـاوي   هـا از طريـق پرسشـنامه    يافتـه . انجام شده اسـت   86-87 درماني  شهيد صدوقي يزد واجد شرايط مطالعه در سال بهداشتيخدمات 
، انـواع شـكايات چشـمي، وضـعيت     اطالعات مربوط به مدت زمان استفاده از رايانه درطول روز، سابقه زمان اسـتفاده از رايانـه، نـوع مـانيتور    

  .تجزيه و تحليل شد SPSS15افزار  آوري شد و اطالعات آماري از طريق نرم گيري كاربر مقابل رايانه و نسبت به منبع نورجمع قرار

در كاربران، به ترتيـب  فراواني شكايات چشمي . بود 7/33 ± 77/5مرد با ميانگين سني 49زن و  56نفر شامل  105مورد بررسي گروه : ها يافته

كايات چشمي با مدت زمان اسـتفاده  بين شدت ش. باشد مي 30%  ، قرمزي4/33%ريزش  ، اشك7/57%، سوزش چشم 79% چشم  شامل خستگي
بـه ترتيـب   (دار يافـت شـد    همبسـتگي ضـعيف امـا معنـي     نور، گيري منبع ز رايانه و شرايط نامناسب قراراده ااز رايانه در طول روز، سابقه استف

21%=R0 033/0و= P 20و% = R  04/0و= P 21و=%R 032/0 و= P.(.  

كـاربران رايانـه   اي در  ريزش، قرمزي چشم به شكل قابـل مالحظـه   شيوع شكايات چشمي از قبيل خستگي چشم، سوزش، اشك :گيري نتيجه

افـزون اسـتفاده از رايانـه در محـيط اداري و      با توجـه بـه گسـتردگي روز   . دار دارد نيوجود دارد كه با شرايط نامناسب محيط كار همبستگي مع
ناسب براي تالالت و اصالح شرايط محيط كار و تدوين اقدامات پيشگيرانه و درماني مخريزي جهت شناسايي علل ايجاد اين ا خانگي، به برنامه

  .آنها نياز است

 كامپيوتر، قرمزي چشم، شكايت چشمي :ها هواژكليد
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مقدمه
در حدود بيست سال از حضور رايانه در زندگي 

از  امروزه رايانه به بخش جداناپذير گذرد و نسانها ميا
در حقيقت محاسبه شده كه  ،زندگي ما تبديل شده است

به  2000از تمامي مشاغل روزانه در سال  75%حدود 
به علت  ).1(نحوي به استفاده از رايانه مرتبط بوده است

استفاده گسترده از رايانه مطالعات بسياري براي كشف 
كنندگان از رايانه انجام  سالمت استفادهاصول ايمني و 

بخش مهمي از اين مطالعات بررسي سطح . شده است
است و به مرور  وتابي و مخاطرات ناشي از آن بودهپرت

زمان شكايات چشمي ناشي از قرارگيري در مقابل صفحه 
مشكالت  است، هأله اصلي تبديل شد نمايشگر به مس

اصلي بينايي كه در كاربران رايانه گزارش شده است 
ي، احساس سوزش شامل قرمزي چشم، تاري ديد، دوبين

، كه تحت عنوان سندرم باشد فشار بر چشم مي چشم،
ناميده  )(Computer vision syndromeاي رايانه ديد
  يش استفاده از رايانه شيوع سندرمبا افزا ).2،3(شود مي
اي در كشور ما نيز در حال افزايش است كه به  رايانه ديد

شتي ل مهم بهدائرسد در آينده به يكي از مسا نظر مي
استفاده از رايانه بدون آگاهي كافي . جامعه ما تبديل شود

با رايانه در  از شرايط استاندارد ارگونوميك محيط كار
در اين  .سزايي خواهد داشته ثير بتشديد اين عاليم تأ

مطالعه فراواني و شدت شكايات چشمي كاربران رايانه و 
ه رابطه آن با شرايط استاندارد محيط كار ارزيابي شد

  .است

  روش بررسي
كه  ،باشد مي و به روش مقطعي توصيفي نوع مطالعه

بر روي كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
- 1387بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد در سال 

در اين مطالعه كليه كاربران  .انجام شده است 1386
ستادي دانشگاه به صورت سرشماري مورد بررسي  حوزه
معيار ورود افراد به اين مطالعه شامل موارد . گرفتندقرار 

   :باشد زير مي

 ،ماه 6مدت  كار با رايانه به طور مستقيم حداقل به
 50ساعت استفاده از رايانه، سن كمتر از  3روزانه حداقل 

  . سال
معيار خروج افراد از مطالعه شامل سابقه بيماري 

اسي و چشمي، سابقه جراحي چشم، استفاده از لنز تم
 اي در اختيار افراد ابتدا پرسشنامه .باشد داروي چشمي مي

هايي در  واجد شرايط مطالعه قرار گرفت كه شامل پرسش
، سابقه كار مان استفاده از رايانه درطول روزمورد مدت ز

، وجود انواع شكايات چشمي از ،نوع مانيتور با رايانه،
س خستگي قبيل سوزش چشم، اشك ريزش، احسا

بيني، قرمزي چشم و  شكل ديد در شب، دوچشم، م
شدت آنها، مشكل در ديد نزديك و دور، كندي تطابق، 

وضعيت قرارگيري . استرابيسم و استفاده از عينك بود
كاربر مقابل رايانه، وضعيت قرارگيري كاربر نسبت به 
منبع نور،  فاصله چشم تا مانيتور، وضعيت امتداد ديد تا 

ر ارزيابي شد و بصورت صفحه مانيتور توسط پرسشگ
سازمان (OSHAنامناسب براساس معيارهاي / مناسب

در پرسشنامه وارد  ،)4)(ايمني و سالمت شغلي آمريكا
 ارزيابي ،هر كدام از سواالت توسط مجري طرح .شد
تجزيه و تحليل اطالعات .گرديدو در پرسشنامه ثبت  شده

و آزمونهاي  SPSS.15با استفاده از نرم افزار آماري 
براي  .آماري كروسكال واليس ومن ويتني صورت گرفت

همبستگي متغيرها از ضريب همبستگي اسپرمن  بررسي
  .استفاده شد

  ها يافته
 نفر بودند كه شامل 105تعداد افراد واجد شرايط مطالعه 

دامنه سني افراد .بودند) 6/46( مرد 49 و )3/53(زن 56
با سال  7/33ميانگين سني افرادسال و  23-50بين 

تعداد افرادي كه استرابيسم  .بود 77/5انحراف معيار 
 تعداد افرادي كه از مانيتور و) 8/2%(اند سه نفر داشته

LCD  وCRT و %) 39 ( كردند به ترتيب استفاده مي 
رايانه  سابقه كار با و ميانگين حداقل،حداكثر، .بود %)61(
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 ،)14/4انحراف معيار (سال 41/6 ، و16، 1به ترتيب 
ساعت  4/6ميانگين  با زمان استفاده روزانه از رايانهمدت 

 1جدول شماره  .به دست آمد 59/2و انحراف معيار 
توزيع فراواني شكايات چشمي را در گروه مورد مطالعه 

شكايات چشمي شامل سوزش چشم،  ،دهد نشان مي
خستگي  ،كندي تطابق اشك ريزش، قرمزي چشم، و

  eye strain  شب تحت عنوان  چشم، مشكل ديد
بندي شد و هر كدام از شكايات بر حسب شدت به  جمع

. تقسيم شد )3(، اغلب)2(، گاهي)1(زگهر سه دسته
ارتباط شدت شكايات با ساير فاكتورهاي مرتبط بررسي 

  .شد

  توزيع فراواني شكايات چشمي در كاربران رايانه :1جدول  .
  اغلب گاهي هرگز مئعال

  23%)9/21(  25%)8/23( 57%)3/54( سوزش چشم
  11%)5/10(  24%)9/22( 70%)7/66( اشك ريزش
  50%)6/47(  33%)4/31( 22%)21( خستگي چشم
  16%)2/15( 10%)5/9( 79%)2/75( مشكل ديد شب
  9%)6/8(  23%)9/21( 73%)5/69( قرمزي چشم
  6%)7/5(  17%)2/16( 82%)1/78( كندي تطابق

  .اند مدت كاري اين شكايات را تجزيه نكردهدر طي : هرگز -١
 .روز در هفته اين شكايت را داشتند 1-2: گاهي -٢

 .شود بيش از سه روز در هفته اين شكايت را داشته يا به محض استفاده از رايانه شروع مي: اغلب -٣

 شكايات چشمي ميانگين نمره 2جدول شماره 

)eyestrain ( ميانگين  3را بر حسب سن و جدول شماره
دهد كه  شكايات چشمي بر حسب جنس نشان مي نمره

 نبود دار ارتباط سن و جنس با شكايات چشمي معني
)23/0 P=  751/0و% P=.(  نوع مانيتور مورد استفاده

بود كه ارتباط آن با شكايات  CRTو   LCDكاربران
            شده است  داده نشان 4چشمي در جدول شماره 

) 057/0.= . (Pبر حسب  شكايات چشمي هم چنين
از رايانه و  ، مدت زمان استفاده روزانهرايانه سابقه كار با

 رايانه قرارگيري بر حسب شرايط محيط كار و وضعيت
وضعيت پنجره و وضعيت منبع نور نسبت به مانيتور، (

فاصله چشم تا مانيتور، وضعيت امتداد ديد تا صفحه 
در  ،پيرسونبا استفاده از ضريب همبستگي  و) مانيتور

  .نشان داده شده است 5جدول شماره 
    

 شكايات چشمي بر حسب سن ميانگين نمره: 2جدول
 ميانگين نمره شكايات چشمي  گروه سني

30-20  62/2 ± 19/8 
40-30  11/2 ± 07/8 
50-40  06/2 ± 61/7 

 04/8 ± 22/2  جمع كل
 751/0 P-Value =  

  ميانگين نمره شكايات چشمي بر حسب جنس:3جدول
  ميانگين نمره شكايت چشمي جنس
  79/7 ± 20/2 مرد
  26/8 ± 24/2 زن
  04/8 ± 22/2 جمع
  23/0 P-Value = 
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  گيري بحث و نتيجه
ر مطالعه حاضر بيشترين شكايات چشمي در بين د

درصد كاربران را شامل  79كه كاربران خستگي چشم بود 
 4/33درصد كاربران از سوزش چشم،  57حدود  ،شد مي

  درصد از قرمزي چشم شاكي 30درصد از اشك ريزش، 
در . شد كه عمده شكايات كاربران را شامل مي بودند

يك مطالعه مشابه بين كارمندان بانك در شهر اصفهان در 
درصد شكايات چشمي به نتايج ما نزديك  1385سال 
شيوع باالي اين شكايت و اين مسئله حاكي از  )5(است

در يك مطالعه ده تا پانزده  ،باشد در بين كاربران رايانه مي
درصد از بيماراني كه جهت معاينه معمول چشمي مراجعه 
كرده بودند از سردرد و خستگي چشم ناشي از كار با 

عالوه بر مسائل چشمي نظير  ،رايانه شكايت داشتند
اختالالت تطابقي و انكساري در فواصل دور و نزديك، 
شرايط محيط كار از جمله روشنايي محيط، كيفيت مانيتور 

تر مثل راحتي صندلي كاربر در ايجاد يا  و مسائل جزئي
عالئم استنوپيك شامل  ).4(كاهش اين عالئم دخيلند

در بين  احساس خستگي و فشار چشم در مطالعه ما
در  .مي از درصد باالتري برخوردار بودشكايات چش

و همكاران در بررسي بيماراني كه با  FUTIMA مطالعه
كنند عيوب انكساري اصالح  عالئم آستنوپيك مراجعه مي

نشده، اختالالت تطابقي و انحرافات نهفته چشمي يافت 
از  كه به عقيده اين گروه بيشتر بعلت خستگي ناشي شد

ثير مستقيم صفحه مانيتور اصله نزديك است تا تأكار در ف
ارتباط در مطالعه مذكور، ). 6(در ايجاد بيماري چشمي

داري بين شدت شكايات چشمي با دارا بودن عيوب  معني
انكساري يا فاصله نزديك كاربر با صفحه مانيتور يافت 
نشد اما نوع مانيتور مورد استفاده تا حدودي بر شكايات 

و  Gur در مطالعه .كاربران موثر بود چشمي اين گروه
اري بين كاربران رايانه شيوع ـاران نيز عيوب انكســهمك

بيشتري نسبت به گروه شاهد داشتند كه به اعتقاد وي در 
در مطالعه حاضر،  .)7(توجيه خستگي چشم موثرند

شكايات چشمي با مدت زماني كه كاربران در طول روز 

  
  ميانگين نمره شكايات چشمي بر حسب نوع مانيتور: 4جدول

  ميانگين نمره شكايات چشمي نوع مانيتور
LCD 35/2 ±6/7  
CRT 11/2 ±32/8  
  04/8± 22/2 جمع

P-Value =  057/0  

 

و وضعيت  هضريب همبستگي نمره شكايات چشمي با سابقه كار، مدت استفاد:5جدول
  قرارگيري رايانه

  )r(ضريب همبستگي اسپرمن متغير
 r , 033 /0= P  =% 21 )ساعت(مدت استفاده از رايانه در روز

  r  ,040/0 =  P  =%20 )سال(سابقه استفاده از رايانه
 r  , 032/0=  P  =%21 وضعيت قرارگيري رايانه
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. داري داشت يهمبستگي معن ،كردند از رايانه استفاده مي
هر كاربر بايد پس از هر يكساعت  OSHAطبق توصيه 

دقيقه استراحت چشمي داشته و به اجسام دور  5تا  3كار 
ز انجام مطالعاتي در زمينه آگاهي كاربران ا). 4(نگاه كند

ثير آن بر كاهش شكايات شرايط مناسب كار با رايانه و تأ
اين مطالعه سابقه در . رسد نظر ميه چشمي ضروري ب

داري  ياستفاده از رايانه نيز با شكايات چشمي رابطه معن
انجام  Shimaiدر مطالعه ديگري كه توسط آقاي . داشت

ثير بدست آمده است و احتمال تأشده نتايج مشابهي 
تجمعي كار با رايانه بر قدرت انطباقي چشم مطرح شده 

ش شيوع با توجه به اينكه بعضي مطالعات افزاي .)8(است
 ،)7(اند عيوب انكساري در كاربران رايانه را نشان داده

احتمال دارد عيوب انكساري تشخيص داده نشده عامل 
افزايش شيوع شكايات چشمي در كاربراني باشد كه سابقه 

دقيق حدت  هلذا معاين. اند كار بيشتري با كامپيوتر داشته
ت مطالعا. رسد نظر ميه بينايي در اين افراد ضروري ب

ثير اصالح عيوب انكساري در كاربران رايانه را أديگر نيز ت
 .)9(اند اهش عاليم خستگي چشم موثر دانستهدر ك

از جمله فاصله نامناسب چشم  وضعيت قرارگيري رايانه
تا مانيتور و امتداد ديد و همچنين قرارگيري نامناسب منبع 

داري با شدت  يمعن نور نسبت به مانيتور نيز همبستگي
ثير عوامل فوق بر بروز أت. يات چشمي داشتشكا

خستگي چشمي در مطالعات متعدد به اثبات رسيده 
بطوريكه در حال حاضر معيارهاي دقيق و  ،)10،11(است

مشخصي درمورد استانداردهاي قرارگيري مانيتور نسبت 
به كاربر و منبع نور با توجه به نوع مانيتور تعريف شده 

دهاي فوق و آموزش به راعمال استاندا .)4،12(است
. رسد ي رعايت موارد فوق ضروري بنظر ميكاربران برا

 بدليل وضوح تصوير و حذف عامل LCDمانيتورهاي 
كه عامل اصلي ايجاد خستگي و شكايات  glare خيرگي

 ،چشمي است در كاهش شكايات چشمي موثر هستند
ي چشم را البته ميزان روشنايي محيط و ساير علل خستگ

هرچند بين نوع مانيتور با ). 13(نظر دور داشتنبايد از 
شدت شكايات چشمي در اين مطالعه ارتباطي يافت نشد 

به سطح  pبا توجه به حجم نمونه كم و نزديك بودن 
، نمي توان تاثير اين نوع مانيتور را )=057/0P(داري يمعن

همچنين ساير . در كاهش شكايات چشمي ناديده گرفت
فاصله نامناسب كاربر تا  علل خستگي چشم از جمله

مانيتور، روشنايي محيط، عيوب انكساري تشخيص داده 
نشده و ساير علل ايجاد شكايات چشمي را نبايد از نظر 

در كاهش   glareاستفاده از فيلترهاي كاهنده.دور داشت
  ).14(شكايات چشمي موثر خواهند بود

مي در نتايج اين مطالعه فراواني باالي شكايات چش
ثير شرايط دهد و تأ ن رايانه را نشان ميكاربرا

غيرارگونوميك محيط كار را بر بروز اين عوامل مطرح 
ساخته و لزوم اصالح شرايط ارگونوميك محيط كار همراه 

تشخيص با معاينه حدت بينايي به منظور كشف موارد 
بعنوان جزيي از معاينات (داده نشده عيوب انكساري را

همچنين با توجه به . نمايد يبيان م) اي اين افراد دوره
افزايش عاليم در كاربران با سابقه بيشتر، احتمال افزايش 

باشد و  انكساري در اين كاربران مطرح مي بروز عيوب
  .نمايد مي انجام تحقيقات تكميلي در اين زمينه الزم
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