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چکیده 
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مقدمه
هر کـاري ضـروري   درسال هاي اخیر استفاده از رایانه در

شده و کمترحرفه اي را می تـوان یافـت کـه در آن بـراي     
بـه دلیـل اسـتفاده    .)1(ستفاده نشودانجام وظایف از رایانه ا

روز افزون، تعداد بیماران مراجعه کننده بـه کلینیـک هـا و    
درمانگاه هاي چشم پزشکی که از نـاراحتی چشـم هنگـام    

در. )2(کار با رایانه شاکی هستند نیز رو به افزایش اسـت  
نمایشـگر ازناشـی مخـاطرات وپرتـوافکنی مسألهابتدا،
شـکایات تـدریج بـه ولیبود،نمحققاتوجهموردبیشتر

بـه نمایشگر،صفحهمقابلدرقرارگیريازناشیچشمی
پایانـه هـاي   بـا کـار اثـرات .)3(شـد تبـدیل اصـلی مسأله

واستمرتبطچشمیاختالالتباکاملطوربهرایانه اي
برخـی  .)4(باشـد مـؤثر فـرد دقتوبینیتیزبرمی تواند

درصـد کـاربران رایانـه    40مطالعات نشان داده اند که تـا  
همچنـین  . )5(روزانه عالئم خستگی چشم را پیدا می کنند 

ازدرصـد 75حـدود کهانددادهنشانمتعدديمطالعات
.)7،6(شده اندبیناییمشکالتدچاررایانه،کاربران

ــه   ــایی رایانـ ــندرم بینـ Computer Vision(سـ

Syndrome(  مجموعه اي از عالئم است که هنگام کـار
درد : ایانه بروز می کند و مهم ترین آن هـا عبارتنـد از  با ر

چشم، خارش و قرمزي چشم، خشکی چشم، تاري دیـد،  
دو بینی، سـردرد و عالئـم مـرتبط دیگـري از جملـه درد      

چشــمیخســتگی. گــردن، درد پشــت و ســتون فقــرات
(Visual fatigue) همچـون وسـیعی عالیـم شـامل

. )8(باشدمی...وچشمیدردکار،ادامهازسردرد، بیزاري
کامپیوتر مـواقعی بیناییسندرموچشمیخستگیعالیم

هـاي  پایانـه بـا کـار ازناشـی فـرد چشـمی شـکایات که
یکـدیگر  بـا زیـادي حـد تااست،نمایشگرهاوتصویري

.)9(دارند پوشانیهم
نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که بـا ایجـاد   

اقبــت بیشــتر از چشــم هــاتغییراتــی در محــیط کــار و مر
می توان به میزان قابل توجهی بروز عالئم سندرم بینـایی  

همچنـین مطالعـات نشـان    . رایانه در کاربران را کاهش داد
داده اند که بروز عالئم در افـرادي کـه عیـوب انکسـاري     

اده مـی کننـد بیشـتر از    اصالح نشده دارند و از رایانه استف
یـان آور محـیط هـاي کـار     عوامل ز.)10(است افراد عادي

بسته به ماهیت مشاغل و فرایند کـار متفـاوت اسـت و آن    
چه در ایستگاه هاي کار با پایانـه هـاي نمایشـگر بصـري     
بیش از سایرین نمـود پیـدا مـی کنـد، عوامـل مـرتبط بـا        

)عوامل ارگونـومی (ن جسمی حین کار وضعیت قرار گرفت
کلیـه  هدف اصلی در ارگونومی سالمت و ایمنی. )11(است

عـدم رعایـت اصـول    . )12(افراد در محیط هاي کاري است
ارگونومیک باعث ایجاد مشکالت و بیماري هـاي متعـدد   

.)13(می شود
به دلیل استفاده روزافزون و صعودي کاربرد رایانه ها در 
ساختار اداري و اجتماعی ایران به نظر می رسد که در 

رایانه ها به آینده اي نزدیک عالیم چشمی ناشی از کار با
یکی از مسایل بهداشتی جامعه ما تبدیل شود و خطرات 
عمده اي براي سالمت نیروي کار به بار آورد و به دنبال 

استفاده. آن زیان قابل توجه مالی و صنعتی را موجب شود
استانداردشرایطکافی ازآگاهیبدونرایانهاز

تأثیریمعالایندر تشدیدرایانهباکارمحیطارگونومیک
زمانی که سالمت بینایی به .)3(داشتخواهدسزاییبه

خطر بیفتد، جنبه هاي روحی، جسمی، عاطفی، اجتماعی 
بیمارانی که دچار آسیب . و اقتصادي نیز درگیر می شوند

چشمی می شوند، اغلب نگران تاثیر این آسیب چشمی در 
نگرانی آنها بدین دلیل است که . زندگیشان می باشند

ل بینایی آنها ممکن است موجب از دست رفتن مشک
اهداف اصلی در پرستاري چشم حفظ . شغلشان گردد

بینایی و پیشگیري از آسیب بینایی بیشتر در بیمارانی است 
در. )14(که درجاتی از آسیب هاي بینایی را تجربه کرده اند

فراورده هاي نفتی این مطالعه براي اولین بار در شرکت
اطالعات نسبتاً جامعی از مشکالت چشمی آبادان آمار و

کارارگونومی محیطباآنکاربران رایانه و رابطه
جمع آوري شد که می تواند الگوي اولیه اي براي 
پی گیري و انجام مطالعات وسیع و فراگیر بعدي درباره 

هدف این مطالعه با .این معضل بهداشتی صنعتی باشد
می و عوامل تعیین فراوانی انواع شکایات چش

٤٣
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کاربران رایانه شرکت هاي ارگونومیکی مرتبط با آن در
.فراورده هاي نفتی آبادان انجام شد

روش بررسی
و بـا اسـتفاده از   باشـد  مـی مطالعه توصـیفی مقطعـی  نوع

نفـر از  215، ل حجم نمونه براي برآورد یک نسـبت فرمو
کاربر به صورت تصادفی ساده500کاربران رایانه از میان 

95ضـریب اطمینـان   = Zر ایـن فرمـول  د. انتخاب شـدند 
دقـت  = d.و 5/0نسـبت و برابـر   = P،96/1یعنـی  درصد

.در نظر گرفته شد07/0د نظر به میزان مور

جهت مشخص کردن نمونه ها به واحد بهداشت، ایمنی و 
سازمان مذکور مراجعه شـد و ابتـدا از بـین    محیط زیست

ام شغل خـود از رایانـه   واحدهایی که کارمندان جهت انج
استفاده می کردند، واحدهاي دفتـر مرکـزي، امـور مـالی،     
امور اداري، امور قرار داد هـا، امـور حقـوقی، حسابرسـی     
داخلی، مهندسی پاالیش و مهندسی عمـومی بـه صـورت    

سـپس بـا اسـتفاده از فهرسـت     . قرعه کشی انتخاب شدند
ربر در اسامی کاربران رایانه و براساس کد ثبت شده هر کا

، انتخاب نمونـه هـا   واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
از بین کاربران واحدهاي مذکور با استفاده از جدول اعداد 

.تصادفی انجام شد
مسـتقیم طـور بـه رایانـه بـا کار: شاملمشخصات نمونه

سـن سـاعت و 1حـداقل  ماه، روزانـه 6مدتبهحداقل
ه بیمـاري  سـابق و عـدم  )15،3،2(اسـت  سـال 60ازکمتـر 

. بـود جراحی چشم، استفاده از لنز تماسـی چشمی، سابقه 
نفر واجد شرایط شرکت در مطالعه بودنـد  199در نهایت 

و چک چشمیکه پرسش نامه هاي دموگرافیک، خستگی 
;(لیســت ارزیــابی محــیط کــار بــا رایانــه  Checklist

evaluation with computer شــماره  اســتاندارد
ایمنی و بهداشـت حرفـه اي وزارت کـار    اداره ) 0900/1910(

اعتبار علمی پرسش نامه خستگی .کردندرا تکمیل).امریکا
چشمی از طریق روایی محتوا توسـط حبیبـی و همکـاران    

مچنین اعتبار علمی این پرسـش  ه.)16(قبال تعیین شده بود

نفر از اعضاي هیئت علمی دانشـگاه آزاد  9توسط نامه ها 
ررسی و ارزشیابی قـرار گرفـت   اسالمی خوراسگان مورد ب

تا روایی پرسش نامه براي سـنجش اهـداف تعیـین شـده     
پایایی پس از انجـام یـک مطالعـه مقـدماتی     . مناسب باشد

نفر از افراد جامعه آماري و محاسبه ضریب آلفـا  30روي 
نامـه پرسـش . مورد بررسی قرار گرفـت ) 86/0(کرونباخ 

شار بر روي ف(استریناصلیحیطه4سوال و در 15شامل
،)سـؤال 5(دیـد اخـتالل ،)سـؤال 4(چشـمی )چشـم 

مشـکالت خـارج  و) سـؤال 3(چشـم سـطح اخـتالالت 
حسـب برشکایاتازکدامهربود که )سؤال3(چشمی
جهـت  . توسط کاربران نمـره دهـی شـد   10تا 1از شدت

تعیین عـوارض چشـمی نمـره صـفر بـه صـورت بـدون        
عـوارض  100-51عوارض خفیف، 50-1شکایت، نمره 

.)16(.عوارض شدید تعریف شد150تا 101متوسط و 
پرسش نامه مشخصات دموگرافیک شامل سواالتی مربوط 
به سن، جنس، قد، وزن، تاریخ تولد، سطح تحصیالت، 
رشته تحصیلی، شغل، مدت زمان اشتغال به کار با رایانه 
در روز، سابقه کار با رایانه، ساعت کار در هفته، ساعت 

ر هفته با رایانه، گردشی بودن کار در روز و میزان کار د
چک لیست استاندارد شده ارزیابی . استراحت بین کار بود

وضعیت سوال مربوط به 31محیط کار با رایانه شامل 
صندلی، صفحه کلید، -استاندارد شرایط کار، کار نشسته

وسایل ورود اطالعات، مانیتور، سطح محیط کار، و 
با توجه به توسط محقق و کاربراننه که رایاوسایل جانبی

سواالت این چک . شرایط کاري هر کاربر تکمیل شد
، خیر و یا موضوعیت ندارد، پاسخ لیست به صورت بلی

در صورت پاسخ بلی به سوال امتیاز یک داده . داده شد
. شد و منظور فراهم بودن نکته مورد توجه آن سوال بود

د امتیاز صفردر صورتی که پاسخ سوال منفی بو
شرایط غیر (می گرفت، و اگر سوال موضوعیت نداشت 

در این چک لیست درج .نادیده گرفته می شد) کاربردي
پاسخ مثبت در برابر تمام سواالت مربوط به قسمت 
شرایط کار یا درج حداکثر دو پاسخ منفی در برابر 
سواالت دیگر به مفهوم عدم وجود مشکل و قابل قبول 
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هاي محیط کار از نظر اصول ارگونومی بودن ویژگی 
کاربران وضعیت خود را ارزیابی ازکدامهر. تعریف شد

. کرده و چک لیست را تکمیل نمودند
آنانجـام روشانجام پژوهشازالزم به ذکر است پیش

داده توضیحپژوهشگرانوسیله يبهبراي نمونه هاکامال
عـات آن هـا   و به افـراد دربـاره محرمانـه مانـدن اطال    شد 

وارد پس از اخذ رضایت کتبینمونه ها. اطمینان داده شد
ضمن این که مجوز اخالقی این مطالعـه  . مطالعه می شدند

قبال از کمیته اخالقی معاونـت پژوهشـی دانشـگاه گرفتـه     
1391پرسش نامه هـا در بهـار و تابسـتان سـال     .شده بود

تحلیـل وتجزیـه . توزیـع و اطالعـات جمـع آوري شـد    
آمـار  و 19SPSSآماري افزارنرمازاستفادهعات بااطال

. ورت گرفتص) آزمون کاي اسکوئر(استباطیتوصیفی و

یافته ها
شـامل  مطالعـه شـرایط نفـر واجـد  199نمونه پژوهش را 

ــد زن و 2/39 ــرد ت 8/60درص ــد م ــد درص ــکیل دادن . ش
6/36(سـال  40تا 31گروه سنیبیشترین فراوانی افراد در 

8بـیش از  رایانـه باکاربیشترین میزان سابقه. بود) درصد
و بیشـترین سـاعت کـار در هفتـه بـا      ) درصد1/28(سال 

. بود) درصد3/51(ساعت 40تا 21رایانه بین 
تار دیدن بیشترین شکایت چشمی در کاربران رایانه شامل 

واضـح  درصـد و کمتـرین شـکایت چشـمی     2/44مانیتور
)1جدول (.زارش شددرصد گ2/35ندیدن اشیاء نزدیک 

درصد فراوانی نسبی نمونه ها بر حسب شکایات چشمی) 1(شمارهجدول 

شدیدمتوسطخفیفنداردگزینه ها
درصد فراوانی

نسبی
درصد فراوانی

نسبی
درصد فراوانی

نسبی
درصد فراوانی

نسبی
احساس فشاردر اطراف چشم ها

احساس خشکی چشم
احساس سوزش چشم

ینی پلک چشماحساس سنگ
اشک آلود شدن واشک ریزش چشمی درحین کار

سرگیجه در هنگام نگاه کردن به مانیتور
میزان تار دیدن مانیتور

دوبینی کلمات
سردرد در حین کار

احساس خواب آلودگی
احساس درد چشمی

واضح ندیدن اشیاء نزدیک
واضح ندیدن اشیاء دور

نیاز به مالش و ماساژ چشمها
لمات یا سطرهاجا انداختن ک

6/11
1/10
1/23
1/14

7
9

1/26
1/22
6/11
1/17
1/15
2/35
1/29
6/17
6/25

6/27
1/23
2/38
7/30
1/15
6/19
2/44
7/36
2/30
2/35
7/37
2/35
2/35
7/28
3/30

2/37
2/38
6/21
2/33
7/38
7/41
1/18
6/22
2/30
1/24
7/30
1/17
1/17
2/35
1/17

1/22
6/27
1/16
1/21
2/38
6/28
1/11
1/17
1/27
6/22
6/15
6/11
6/17
6/17

14
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مشخصـات دموگرافیـک   چشـمی و ارتباط بین شـکایات 
، سـاعت کـار بـا رایانـه    ، سـابقه کـار  ، سـن ، جـنس شامل 

براسـاس یافتـه هـا    . بررسـی شـد  تحصیالتو استراحت
بـا سـن و سـاعت کـار بـا رایانـه رابطـه        چشمیخستگی 

شـماره  جدول ) >05/0P-value(معنی دار آماري داشت 
ــاط 2 ــونگی ارتب ــتگیچگ ــات  خس ــا مشخص ــمی ب چش

. دموگرافیک را نشان می دهد

ارتباط خستگی چشمی نمونه ها با مشخصات : )2(شمارهجدول
دموگرافیک

*05/0P-value<وجود رابطه آماري معنی دار

ارگونـومی  وضـعیت  حسـب چشمی برهمچنین شکایات
بـا  چشـمی ارتباط خستگی یافته ها نشان داد. بررسی شد

/03(، صندلی)>001/0P-value(ارگونومی شرایط کار
P-value<( ــانیتور ــی دار) >02/0P-value(و مـ معنـ

خسـتگی  چگـونگی ارتبـاط   3شـماره  جـدول  . می باشد
.چشمی با ارگونومی را نشان می دهد

ارتباط خستگی چشمی با ارگونومی:)3(شماره جدول 

*05/0P-value<وجود رابطه آماري معنی دار

بحث 
بیمـاري یـک بـروز سـبب خـود خوديبهرایانهاگرچه

امـا شـود نمـی فردمنحصربهوجسمانیمنشاچشمی با
بـه فشاروخستگیچونهماز عالیمیکاربرانشکایت

)3(استشایعاربسی...وخشکی چشمسوزش،ها،چشم

بـین  درچشـمی شـکایات بیشـترین حاضـر مطالعـه در
ازدرصـد 2/44کـه تار دیدن مانیتور بـود کاربران رایانه

سرگیجه در هنگام نگاه همچنین . شدمیشاملراکاربران
و احسـاس  چشـم سوزش، ریزشاشک، کردن به مانیتور

دهقانی .خشکی چشم نیز با فراوانی باالیی گزارش شدند
در مطالعه خود به ترتیب بیشـترین فراوانـی   )3(همکارانو 

عــوارض چشــمی را ســوزش چشــم و اشــک ریــزش بــا 
66درصد، احساس خشکی چشم بـا فراوانـی   79فراوانی 

نگـام  درصد در ه8/64درصد و خستگی چشم با فراوانی 
)17(و همکـاران Moschos.کار با رایانه گزارش کردنـد 

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که خشکی چشم بـا  
درصد شایع ترین شکایت در بـین کـاربران   5/65فراوانی 

)18(و همکـاران  Apostolدر مطالعـه . رایانه مـی باشـد  

استفاده از رایانه از جمله علل احساس خشکی چشم بیان 
میـزان  )19(و همکـاران  Biswasدر مطالعـه  . شده اسـت 

5/68چشم در گروه کاربران بـا فراوانـی   احساس خشکی 
درصد گزارش شـد کـه بـا    7/47درصد و در گروه شاهد 
دارند که خود دلیلـی بـر اعتبـار    نتایج این مطالعه مشابهت

.یافته ها و جدي تلقی نمودن این گونه مسایل است
تضمین سالمت شغلی که به سوي صنعتی شدن هـر چـه   

عوامـل زیـان آور در   بیشتر گام برمی دارد از طریق تعیین
محیط هاي کار، تشخیص کارمنـدان در معـرض خطـر و    
ــان از وظــایف ضــروري   ــه آن آمــوزش هــاي بهداشــتی ب

کـار فرمایـان نیـز    . )20(پرستاران بهداشت جامعه می باشـد 
باید این مهم را جدي تلقی نموده و با برنامه ریـزي هـاي   

. مناسب از پیشرفت چنین عوارضی پیشگیري کنند
-014/0P(بـا سـن   چشـمی حاضـر، شـکایات  لعهمطادر

value= (   و ساعت کار بـا رایانـه)004/0P-value= (
ــت  ــی داري داشــ ــه معنــ ــق. رابطــ ــیه طبــ توصــ

OSHA(Occupational Safety and Health

آماره خستگی چشمی
ونومیارگ

P 2

001/0* 863/144 شرایط کار

037/0* 514/8 صندلی

535/0 183/2 صفحه کلید

025/0* 866/9 مانتیور

167/0 067/5 محیط کار

آماره خستگی چشمی
Pدموگرافیک 2

169/0 037/5 جنس
014/0* 653/20 سن

946/0 329/5 ابقه کارس
004/0* 890/23 ساعت کار با رایانه

991/0 717/10 استراحت
904/0 108/4 تحصیالت
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Administration) یـک  هـر ازپـس بایـد کـاربر هـر
بـه وداشـته چشـمی اسـتراحت دقیقه5تا3کارساعت
بنابراین اعمال استاندارد هاي فوق و . دکندور نگاهاجسام

مطالعـه  )21(.آموزش به کاربران ضروري به نظر می رسـد 
نشان داد میزان کار روزانه با رایانه )2(سماواتی و همکاران

و افزایش طول مـدت کـار سـاالنه بـا رایانـه در افـزایش       
سندرم چشمی رایانه موثر بوده و از نظر آماري معنـی دار  

مـدت  )16(ر مطالعـه معنویـت و همکـاران   د. گزارش شـد 
زمانی که کاربران در طول روز از رایانه استفاده می کردند 
با شکایات چشـمی همبسـتگی معنـی داري داشـت ولـی      

در . ارتباط سن و جنس با شکایات چشمی معنی دار نبـود 
مطالعه حاضر وجود ارتباط بین عوارض چشـمی بـا سـن    

تشـخیص داده نشـده   می تواند مربوط به عیوب انکساري 
در کاربران مسن باشد لذا معاینـه دقیـق حـدت بینـایی در     

.این افراد ضروري به نظر می رسد
ارگونومی باچشمینتایج مطالعه ما نشان داد که شکایات

نظربه. ، صندلی و مانیتور رابطه معنی دار داردشرایط کار
تجهیـزات واز امکانـات استفادهوخریددرکهرسدمی
ازافراداکثروشودمیبدنسالمتبهکمیتوجهري،ادا

جـا واطالعنـد بیتجهیزاتاز ایناستفادهصحیحنحوه
عملبهزمینهایندرتريمطالعه کاملوبررسیکهدارد
در حال حاضر معیارهاي دقیق و مشخصـی در مـورد   .آید

استانداردهاي قرارگیري مانیتور نسبت به کاربر و منبع نور 
در مطالعـه  .)21،22(وجه به مانیتور تعریـف شـده اسـت   با ت

وضعیت قرارگیري رایانه از جملـه  )15(معنویت وهمکاران
فاصله نامناسب چشم تا مانیتور و امتداد دیـد و همچنـین   
قرارگیري نامناسب منبع نور نسبت به مـانیتور همبسـتگی   

در مطالعـه  . معنی داري با شدت شکایات چشمی داشـت 
سـطح مـانیتور و فاصـله مـانیتور     )2(ارانسماواتی و همکـ 

نسبت به چشم کاربر در فراوانـی سـندرم چشـمی رایانـه     
براساس گزارش سازمان ایمنی و سالمت شغلی . موثر بود
در یک مطالعه ده تا پانزده درصـد از بیمـارانی   )20(امریکا 

که جهت معاینه معمول چشـمی مراجعـه کـرده بودنـد از     
از کـار بـا رایانـه شـکایت     سردرد و خستگی چشم ناشی 

داشتند که شرایط محیط کار مانند روشنایی محیط، کیفیت 
مانیتور و مناسب بودن صندلی کاربر در ایجـاد یـا کـاهش    

در این مطالعه احتمال دارد وجود . این عالئم دخیل بودند
و یا قرارگیري غیرارگونومیک وسایل کـار ماننـد صـندلی    

حیح از صــندلی هــاي غیراســتاندارد و یــا اســتفاده غیرصــ
روشـنایی تـا مـانیتور،  کـاربر نامناسـب استاندارد، فاصـله 

قرار گیري نامناسب منبع نـور نسـبت بـه    محیط، نامناسب
علـت ارتبـاط شـکایات چشـمی بـا      انعکاس نورمانیتور،

.باشدارگونومی شرایط کار، صندلی و مانیتور 
مسئله سالمت کار با رایانه از مواردي است که عرصه 

در . رده اي را پیش روي پژوهشگران قرار داده استگست
حفظ سالمتی و پیشگیري از جامعه بر ارتقاء سالمتی،

فعالیت هاي پیشگیري، . بیماري تاکید زیادي می شود
حفظ و ارتقاء سالمتی قسمت مهم نقش پرستاري

برآوردي نسبی از وضعیتمطالعهاین. )20(می باشند
ب ارگونومیک در و شرایط نامناسچشمیشکایات

عمده مشکالت . دهدمینشانراکاربران رایانه
ارگونومیک در این محیط کاري اداري وضعیت بدنی 
نامطلوب و طراحی نامناسب محیط کار با رایانه به 
خصوص وضعیت قرارگیري مانیتور و وسایل جانبی 

توان لزوم اصالح شرایط ارگونومیک لذا می. می باشد
معاینه حدت بینایی به منظور کشف محل کار همراه با 

موارد تشخیص داده نشده عیوب انکساري را به عنوان 
. جزیی از معاینات دوره اي این افراد بیان نمود

این مطالعه محدودیت هایی داشت که از آن جمله 
توان به تاثیر وجود عیوب انکساري تشخیص داده می

بران از نشده روي نتایج و همچنین عدم اطالع برخی کار
اصول ارگونومی جهت پاسخگویی به چک لیست 

تحقیقات بیشتري در . ارگونومی کار با رایانه اشاره کرد
زمینه پیشگیري از عالئم چشمی ناشی از کار با رایانه و 
نیز تاثیر عیوب انکساري بر شدت شکایات چشمی 

.پیشنهاد می شود
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تشکر و قدردانی
شـوراي شـرکت   در جلسـه  6627ایـن طـرح بـا شـماره     

فراورده هاي نفتی ایـران بـه ثبـت رسـیده و هزینـه آن از      
طرف این شرکت پرداخت شده است که بـدین وسـیله از   

. مسئولین شرکت نفت آبادان  قدردانی به عمـل مـی آیـد   
همچنین پژوهشگران از همکاري صمیمانه کاربران رایانـه  

.در انجام این طرح تقدیر و تشکر می کنند
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Ocular Symptoms of Computer Users in an Administrative Workplace
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Abstract
Background and Aim: The use of computers has become mandatory for doing every kind of work in recent
years, and fewer professionals can be found on which to perform the functions without computers. One of the
most common complaints of computer users is ocular problems. The aim of this study was to determine the
frequency of ocular symptoms in computer users in one of Abadan oil companies.
Material and Methods: It was a cross-sectional study which was performed on 199 computer users. Simple
randomization was used to recruit the sample. The data was collected using demographic sheet and eye fatigue
and workplace ergonomics questionnaire and was analyzed by descriptive statistics and Chi-square test using
SPSS-PC (v.19)
Results: The sample consisted of 78 females and 121 males. Their age ranged between 30 to 40 years and their
use of computers ranged between 21 to 40 hours a week. Frequent eye complaints of the users included, dim
display (44.2 %), dizziness when looking at the monitor (41.2 %), tears and tearing eyes while working with the
monitor (38.7 %), burning eyes, (38.2%) and feel  eye dryness 38/2% respectively. There was significant
relationships between the ocular complaints and age (P-value= 0.014), the number of hours of working with
computers (P-value= 0.004), the position of chair (P-value= 0.03), working conditions (P-value= 0.001) and the
position of monitors (P-value= 0.02).
Conclusions: The results of this study revealed the high frequency of ocular symptoms in computer users and
the impact of non-ergonomic conditions on the occurrence of these complaints and represented the necessity of
modification of ergonomic conditions.
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