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شاه های ملت شهر کرمانن بانککار با رایانه در کارمندا ناشی ازبینایی اختالالت  

(5935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

امروزه  گذرد ویانسان م یها در زندگیانهدهه از حضور را چندین

ر دمبدل شده است.  ینیماش یزندگاز  یریجدا ناپذء به جز یانهرا

 یمشاغل روزمره بشر یاز تمام 55%حدود میالدی،  0222سال 

طور ها بهیانهرا .1شده استیمربوط م یانهبا استفاده از را ینحوبه

ابعاد  یگرد و یزیکیف ی،اجتماع ی،از لحاظ ادراک یاقابل مالحظه

. نداخود قرار داده یرثأکاربران را تحت ت ،روزمره یمختلف زندگ

بب س یشگرصفحات نما و یانهاستفاده از را روزهاین او درحقیقت 

 ها نفر از مردم شدهیلیونم یدر عادات شغل یمیتحوالت عظ یجادا

موجب  یکار یهایطها درمحیانهاستفاده از را یشافزاو است 

اپ مطالب به چ در حوزه سالمت شده است. ییهایگسترش نگران

ست که آن ا ینبم یسنجیناییب و یفراوان در باب ارگونوم یدهرس

 که در همراه است یگوناگون یناییبا مشکالت ب یانهاستفاده از را

 =CVS) یایانهرا یداز آن به سندرم د یعلم پزشک

Computer Vision Syndrome )به  و 0شودیم یاد

در  یکچشم مرتبط با کار نزد و یناییاز مشکالت ب یامجموعه

مچون ه یبا بروز عالئمکه  شودیم یتلق یانهخالل استفاده از را

احساس سوزش چشم، فشار  ینی،دوب ید،د یچشم، تار یقرمز

های بیماری ممکن است حاصل نشانه  .6باشدمیم أبرچشم تو

چشم یا انقباضات های سطحی کرهاختالالت چشمی )ناهنجاری

 ،5محمود باباویسی، *5اکبر برزگر

 9،  نادیا چابکسوار2امیرحسین هاشمیان
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 چکیده

ها از جمله افرادی هستند که در طول شیفت کاری مدت زیادی را با کارمندان شاغل در بانکزمینه: 

اند به دنبال تورایانه سروکار دارند. استفاده از رایانه به مدت طوالنی عوارضی چون اختالالت بینایی را می

ایانه در الت بینایی ناشی از کار با ررو در این مطالعه به بررسی میزان شیوع انواع اختالداشته باشد. از این

 های ملت سطح شهر کرمانشاه پرداخته شده است.پرسنل بانک

سال داشتند  02های ملت شهر کرمانشاه که زیر در این مطالعه کلیه کارکنان شاغل در بانک ها:روش

تالالت بینایی خمورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از یک پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک و ا

آوری گردید. برای بررسی ارتباط بین اختالالت بینایی و و یک چک لیست اطالعات مورد نیاز جمع

 استفاده شد.آماری کای دو  سایر متغیرها از آزمون

ها از ( از آن%9/09نفر) 03نفر واجد شرایط بودند که در مطالعه شرکت کردند.  75در مجموع  ها:یافته

ها پس از استخدام در بانک و کار با رایانه مجبور به استفاده نفر از آن 12کردند که استفاده میعینک طبی 

(، سوزش 9/32%عوارضی چون سردرد)از عینک شدند. در مجموع در بین کاربران رایانه در این مطالعه 

جمله  ( از%7/00( و اشک ریزش)%50ها)( و احساس درد در چشم%6/53(، قرمزی چشم)%3/57چشم)

مورد مطالعه حداقل از یک عارضه بینایی شکایت داشتند. از افراد  %76ترین عوارض بود. در کل شایع

  ارتباط معناداری بین شیوع عوارض و پارامترهای مطالعه مشاهده نشد.

زم است تا از باشد الباتوجه به اینکه استفاده از رایانه جزء الینفک در امور بانکی می  گیری:نتیجه

های مناسب جهت اصالح شرایط محیط کار و تدوین اقدامات پیشگیرانه و درمانی مناسب در روش

 .ها استفاده گردد.های کاری مثل بانکمحیط

 ، کارمندان بانکرایانه، اختالالت چشمی: هاکلید واژه
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اشند، ( داشته بیک)ارگونوم یعامل برون چشم یا وبوده ( یتطابق

هرات خشک تظا CVSدر  یلفاکتور دخ ینترمهم ،وجود ینبا ا

خشکی چشم یکی از عوارض ناشی از سندروم . 1بودن چشم است

تواند عوامل دیگری مثل باشد که می( میCVSبینایی کامپیوتر )

کمبود روشنایی و عوامل محیطی )شرایط جوی ، دما و کمبود 

رطوبت هوا( ، تماس قرنیه ناشی از زاویه خیرگی باال در هنگام 

گاه کردن به صفحه نمایش کامپیوتر، افزایش سن و جنس مؤنث ن

ها، درد گردن . عالوه بر این0باعث افزایش میزان شیوع آن گردد

-هتواند بها نیز از جمله عوارضی است که کار با رایانه میو شانه

 دنبال داشته باشد.

 جملهاز  یشصفحه نما یبصر یهایژگیو یانم یندر ا     

فحه تازه کردن ص یزانم یش،نما یفیتک ی،درخشندگ یی،روشنا

حائز اهمیت تشعشع  یزانم ینو همچن (Refresh Ratesیش)نما

 یماریب یکخود سبب بروز یخودبه یانه. اگرچه را1باشندمی

اربران ک یاتاما شکا ،شودیو منحصر به فرد نم یکارگان یچشم

 یها، سوزش، خشکو فشار به چشم یچون خستگ وارضیاز ع

درصد از  15تا  12 ای،مطالعه یکدر  است. یعشا یارچشم و... بس

 بودند ازمراجعه کرده یچشم ینروت ینهکه جهت معا یمارانیب

با  .5تندداش یتشکا یانهاز کار با را یچشم ناش یسردرد و خستگ

 باًیدر جامعه معاصر تقر یوترکه استفاده از کامپتوجه به آن

شدت ( بهCVS) یانهیارا یدسندرم د یوعش یزانم یافته، یتعموم

 لوژیکییزیوف یقدق یوجود سازوکارها یناست. با ا یافته یشافزا

که ی از کسان یاری. بس3اندمانده یصورت مبهم باقبهاین سندروم 

از ه کار وابسته ب یاتاز عالئم و شکا یکنند سطحیکار م یانهبا را

را گزارش  یعضالن یاسترس و فشارها ی،چشم یناراحتجمله 

با مقدار استفاده از  یچشم یهایناراحت یزانممعموالً  .6اندداده

وط به آن مرب یهاو نشانه یناییب یهایناراحت یابد.می یشافزا یانهرا

مشکل  کیعنوان هب یستیکنند بایکار م یانهبا را کهیدر کسان

که ممکن است خطرات  قلمداد گردددرحال رشد  یبهداشت

سالمت نیروی کار به بار آورد و به دنبال آن زیان  ای برایعمده

ها یانهاربا توجه به اینکه  قابل توجه مالی وصنعتی را موجب شود.

ها ه از آناستفاد شوند ویاز مشاغل به کار برده م یعیدر گستره وس

 بط باتمتنوع مر عالئم یانهرا از اپراتورها یاریبس ،رو به رشد است

وجود  یناند. با ارا تجربه کرده یچشم یتو چشم و ناراح یناییب

 یهایانهپا از کار با یناش یناییاز مشکالت بالقوه چشم و ب یاریبس

توانند با یم (Visual Display Terminal)یدیوییو یشنما

-اقبتو مر ییکار و کنترل روشنا یطمناسب مح یطراح نمایی وجا

 .6حذف گردند یحت یا کاهش داده شوند و ،چشم ی مناسب ازها

با توجه به اهمیت عوارض ناشی از کار با رایانه و نیز اینکه 

ها از جمله کارکنانی هستند که نسبتاً ساعات کار کارکنان بانک

مفید بیشتری نسبت به سایر کارمندان ادارات دیگر دارند و تاکنون 

بررسی جامعی در رابطه با وضعیت اختالالت بینایی کارکنان 

رفته است برآن شدیم تا در ارتباط با میزان شیوع بانک صورت نگ

ای هاختالالت بینایی ناشی از کار با رایانه در بین کارمندان بانک

  ملت شهر کرمانشاه مطالعه حاضر را انجام دهیم.

 ها:مواد و روش

 ی ملت شهر کرمانشاههادر این مطالعه کلیه کارکنان بانک        

به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.  ،1691در سال 

سال بود.  02معیار ورود افراد به این مطالعه، داشتن سن کمتراز 

معیار خروج افراد از مطالعه نیز شامل سابقه بیماری چشمی، سابقه 

جراحی چشم، استفاده از لنزهای تماسی و داروی چشمی و داشتن 

نک بود. پس از عیوب انکساری در صورت عدم استفاده از عی

هماهنگی با مدیران ارشد سرپرستی بانک ملت استان کرمانشاه با 

مراجعه به شعب موجود در سطح کرمانشاه و با استفاده از 

 آوری گردید. پرسشنامه و چک لیست، اطالعات مربوطه جمع

پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک افراد و نیز اطالعات     

از کار با رایانه بود که توسط خود  مربوط به عوارض چشمی ناشی

( Reliabilityفرد تکمیل می گردید. برای بررسی روایی )

های همبستگی اسپیرمن و کندال سؤاالت پرسشنامه از آزمون

استفاده شد که از روایی باالیی برخوردار بودند. پایایی پرسشنامه 

 نیز با استفاده از نظر اساتید فن تأمین گردید. 

چک لیست نیز مربوط به نحوه کار با رایانه ها و وضعیت و     

و نوع کار   1،6،0ها بود که با بررسی مطالعات مختلفنوع رایانه

وری آجمعپس از  طراحی و توسط نویسندگان تکمیل گردید. 

و آزمون آماری  SPSS 21افزار ها توسط نرمداده  اطالعات،

 گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار کای دو 
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 :نتایج

نتایج نشان داد که افراد مورد بررسی در این مطالعه دارای 

-سال سابقه کار بودند. و به 11/12±65/6سال سن، و  5/6±5/60

نفر  03  کردند.ساعت در روز کار می 0/7±0/1طور متوسط 

( از افراد مورد بررسی در هنگام انجام پژوهش از عینک 9/09)%

ها قبل از استخدام در بانک نفر از آن 13کردند که طبی استفاده می

نفر پس از استخدام در  12کردند و نیز از عینک طبی استفاده می

 سالگی مجبور به استفاده از عینک شدند.  02بانک و قبل از 

ملت  هایعوارض بیناایی در بین کارکنان بانک ترین شاااایع     

(، %3/57(، سوزش چشم )%9/32شهر کرمانشاه به ترتیب سردرد )

( %50هااا )( و احساااااس درد در چشااام%6/53قرمزی چشااام )

داد که افرادی که از عینک  آماری نشااان آزمون (.1بود)جدول 

کردند بطور معناداری از ساوزش چشم شکایت  طبی اساتفاده می 

 (.>21/2pبیشتری نسبت افراد غیرعینکی داشتند)

بررسای پست کاری با چک لیست ارزیابی صورت گرفت،        

خالصه شده است. همانگونه که  0که نتایج آن در جدول شماره 

های کاری با اساااتفاده از ارزیاابی ایساااتگااه   گردد،مالحظاه می 

 لیست حاکی از مطلوب بودن شرایط در اکثر موارد مندرجچک

در جدول می باشد  ولی در خصوص محل قرارگیری مانیتور بود 

از موارد لبه فوقانی متون در صاافحه نمایش در زیر  0/02که در %

از موارد کار  % 5/77ها قرار نداشاات و نیز اینکه در ارتفاع چشاام

به گونه ای بود که کاربر نمی توانست مکرراً وضعیت بدنی خود 

یت بدنی ثابت داشااات که ی وضاااعرا تغییر دهاد و یاا باه عباارت    

 تواند در طوالنی مدت ایجاد اشکال کند.می

 

 (1691های ملت شهر کرمانشاه )کارکنان بانک رایانه در بینشیوع عوارض بینایی ناشی از کار با  .1جدول 
 

 ندارد دارد نوع عارضه بینایی
 93 اشک ریزش

(8/44%) 

48 

(2/11%) 

 15 سوزش چشم

(6/18%) 

96 

(4/45%) 

 93 احساس دوبینی

(1/94%) 

15 

(1/61%) 

 43 قرمزی چشم

(9/16%) 

98 

(5/49%) 

 45 هااحساس درد در چشم

(14%) 

43 

(46%) 

 95 تاری دید

(1/42%) 

13 

(1/15%) 

 19 سردرد

(3/63%) 

94 

(5/93%) 

 25 خشکی چشم

(95%) 

63 

(63%) 

وجود حداقل یک عارضه 

 بینایی

52 

(8/82%) 

51 

(2/55%) 
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 (1691های ملت شهر کرمانشاه )ارزیابی پست کاری کاربران رایانه در بانک. 0جدول 

 خیر بلی پارامتر ردیف

 75 صفحه مانیتور تمیز و عاری از گردوغبار است 1
(122%) 

2 
(2%) 

 73 صفحه مانیتور فاقد نوسان نوری است 0
(9/97%) 

1 
(1/1%) 

 70 مانیتور قابلیت چرخش در جهات افقی و عمودی را دارد 6
(6/90%) 

5 
(5/5%) 

 هر یک ساااعت کارگونه ای سااازماندهی شااده اساات که کاربر بتواند بعد از  آیا کار به 0
ساعت کار کردن متوسط با  0دقیقه یا بعد از هر  12کردن شادید با صافحه کلید به مدت  

 دقیقه دست از کار بکشد 15صفحه کلید به مدت 

70 
(6/90%) 

17 
(5/5%) 

 52تا  52مکان قرارگیری مانیتور در جایی اسااات که فاصاااله چشااام از صااافحه نمایش   5
 سانتیمتر است

71 
(1/96%) 

3 
(9/3%) 

ربر ها مزاحمتی برای کاها یا پنجرهای اسااات که نور الم گونهمحل قرارگیری مانیتور به 3
 کندایجاد نمی

72 
(90%) 

5 
(7%) 

 55 نور محل کار کاربر مناسب است 5
(5/77%) 

12 
(5/11%) 

 گونه اسات که لبه فوقانی متون در صفحه نمایش در زیر ارتفاع محل قرارگیری مانیتور به 7
 ها قرار دارندچشم

50 
(7/59%) 

65 
(0/02%) 

ای سااازماندهی شااده اساات که کاربر بتواند مکرراً وضااعیت بدنی خود را گونهآیا کار به 9
 تغییر دهد

12 
(5/11%) 

55 
(5/77%) 

  بحث:

(، سوزش چشم %9/32سردرد )نشان داد که  حاضرنتایج مطالعه 

( %50ها )( و احساس درد در چشم%6/53(، قرمزی چشم )3/57%)

ای ملت هترین عوارض بینایی بود که کارکنان بانکاز جمله شایع

شهر کرمانشاه از آن شکایت داشتند. در مطالعه معنویت و 

همکاران که در دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد بر روی 

 شامل بترتی ترین عوارض را بهانجام گرفت شایعکاربران رایانه 

 ،% 0/66 ریزش اشک ، %5/55 چشم سوزش ، %59 چشم خستگی

. این درحالی است که دهقانی در اصفهان، 5اعالم نمود %62قرمزی

 و چشم ها را سوزشترین عوارض کاربران رایانه در بانکشایع

 خستگی ( و%33) چشم خشکی احساس (،%59ریزش ) اشک

. نتایج این مطالعات در 5( بیان نمود%7/30) کار هنگام در چشم

برخی موارد شبیه مطالعه ما بوده و در برخی موارد متفاوت بود. 

لت آن است که ع خشکی چشم معموالً در کاربران کامپیوتر شایع

نیز احتماالً کاهش میزان پلک زدن در حین کار با رایانه و نیز 

در موارد خیرگی در هنگام کار با  ایافزایش میزان تماس قرنیه

از موارد از  %61ولی در مطالعه ما تنها در  7باشدکامپیوتر می

خشکی چشم شکایت داشتند. این مشکالت در دراز مدت 

تأثیرات نامطلوبی روی فرد داشته و باعث کاهش بازدهی و 

-شود. علت ایجاد این سندرم ، ویژگیکیفیت نامطلوب کارها می

ایش مانند روشنایی، درخشندگی زیاد در محیط های صفحه نم

 کار، سرعت جایگزینی تصویر و تشعشع از یک سو و کاهش
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میزان پلک زدن، سطح زیادی از چشم که در معرض خشکی قرار 

د. باشدارد و تالش تطابقی طی کار نزدیک از سوی دیگر، می

برای بهبود این سندرم رعایت شرایط مناسب محیط کار، تنظیمات 

فحه نمایش رایانه، استراحت با فواصل زمانی مناسب، استفاده ص

های اشک مصنوعی و عینک برای فاصله کار با رایانه از قطره

 .9باشندمتر( مفید میسانتی 52-52)حدود 

 نهیاکه کاربران از را یبا مدت زمان یچشم یاتشکامعموالً      

مطالعه ما ساعات  . البته در5ددار یارتباط معنادار کنندیاستفاده م

کار تمامی کارکنان بانک تقریباً به یک میزان بود و نسبت به سایر 

رکنان باشد و با توجه به اینکه کاادارات در ایران تقریباً بیشتر می

بانک معموالً از ابتدا تا انتهای شیفت کاری، مستقیماً با ارباب 

 ریرجوع سر وکار دارند و کمتر می توانند در بین ساعات کا

استراحتی داشته باشند. در بررسی نحوه کار در مطالعه ما با استفاده 

از چک لیست مالحظه گردید که بیشترین اشکال مربوط به همین 

از موارد وضعیت بدنی کاربران در حین  %5/77موضوع بود که در 

انجام کار ثابت بود و نمی توانستند تغییری در آن بدهند. طبق 

بهتر است که کاربران رایانه پس از هر یک  OSHAتوصیه 

ام و به اجس دقیقه استراحت چشمی داشته 5تا  6ساعت کار، حدود 

دور نگاه کنند تا از ابتال به عوارض ناشی از کار با رایانه تاحدی 

 .12جلوگیری شود

تواند تاحدودی از استفاده از اصالح کننده بازتابی می      

ای که در مالزی بر مطالعهعوارض بکاهد ولی با این وجود، در 

از  %30رغم اینکه نفر کاربر کامپیوتر انجام شد علی 163روی 

دانشجویان و کارمندان دفتری دانشگاه از اصالح کننده بازتابها 

کردند از نظر سندروم بینایی کامپیوتر نمره باالیی استفاده می

که شامل خستگی چشم، سردرد و احساس سوزش داشتند 

    .11بود

از افراد مورد بررسی از عینک طبی  %9/09در مطالعه حاضر      

نفر از آنها پس از استخدام در بانک و  12کردند که استفاده می

مجبور به استفاده از عینک شدند که این خود  سالگی 02قبل از 

درت رایانه بر روی ضعیف شدن قتواند دلیلی بر تأثیر استفاده می

-بینایی افراد باشد. البته در افرادی که از عینک طبی استفاده می

طور معناداری سوزش چشم از شیوع باالتری برخوردار کردند به

نفر از کارکنان دانشگاه انجام  1222ای که بر روی در مطالعه بود.

-شتهاز آنها جراحی عیوب انکساری دا %7گردید مشخص شد که 

ها در هنگام کار با کامپیوتر از عینک مخصوص از آن %9/0اند و 

  .10کردنداستفاده می

 گیری:نتیجه

باتوجه به اینکه کارکنان بانک از جمله افرادی هستند که به      

ات باشند، ساعدلیل اینکه مستقیماً در تماس با ارباب رجوع می

-نسبتاً بیشتری دارند و چون عمده کار آنها با رایانه می کار مفید

تواند دلیلی بر شیوع نسبتاً باالی عوارض باشد لذا این خود می

بینایی در این گروه از افراد جامعه باشد که این امر در سنین باالتر 

سال( قطعاً منجر به شیوع بیشتر افزایش تعداد افرادی  02)باالتر از 

بینایی شده و مجبور به استفاده از عینک و یا سایر  که دچار اختالل

گردد تا درخصوص های اصالحی خواهند شد. لذا پیشنهاد میراه

-کننده نور در پستالح محیط کاری و حذف منابع منعکساص

ای و استفاده از سیستم های کاری و انجام مرتب معاینات دوره

وه ن گرگردشی و استراحت چشمی در طول شیفت کاری در ای

 عمل آید.اقدامات الزم به
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Abstract 
Introduction Employees working in banks are the personnel that 
deal a lot with computers at shift work. Those who spend long time 
per day working on computer tasks experience symptoms like 
visual disorders. Then in this study, the prevalence of work related 
visual disorders was investigated in Mellat bank personnel at 
Kermanshah City.  
Methods: All personnel of Mellat banks with age of lower than 40 
years were investigated by using a questionnaire and a checklist. 
Statistical tests were used in order to survey the relationsheep 
between visual disorders and some variables. 
Results: Totally, 87 employees were eligible and participated in 
the study. 29.9% of the employees were wearing medical glasses 
that 10 persons of them had to wear glasses after employing and 
using computer at work. Headaches (60.9%), eye burning 
sensation (58.6%), eye redness (56.3%), pain in the eyes (54%), 
and tearing (44.8%) were the most prevalent symptoms among the 
employees. Eighty three percent of them complained from at least 
one visual symptom. There was no significant relationsheep 
between visual disorders prevalence and other variables.  
Conclusion: As the employee in bank must use computer at work, 
then it is necessary to use appropriate ways for correcting 
workplace position and preventing measures at workplaces such 
as banks. 
 Key words: Computer, Visual disorders, Bank personnel. 
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