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خواب در کاربران  تیفیچشم و ک یو خستگ ییشدت روشنا نیرابطه ب یبررس

 یریتصو یها انهیپا
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 مقدمه:
و  رییها دچار تغ انسان یزمان زندگ گذشت با

 ییها شرفتیهم پ یفناور ی نهیزم درتحول شده است و 

رشد و  ی دهنده  نشان یابزارها صورت گرفته است.

 یها انهیو پا رهاشگینما انه،یشامل را یدر فناور شرفتیپ

 در زین (Visual Display terminal= VDT) یریتصو

کار  طیمناسب در مح ییروشنا (.1هستند ) توسعه  حال

بودن آن  ادیز ایکم  شود یم ایاش هترب دیباعث د

چشم،  یمانند خستگ یگوناگون یها یناراحت تواند، یم

و اثرات  یجسم یخستگ ،یرگیخ ،یینایسردرد، نقص ب

 ی فهیو ظرافت وظ دقت بهکند. با توجه  جادیا یروان

آن در مشاغل  ازین مورد ییشدت روشنا زانیم ،یشغل

بر  یادیز راتیتأث یی. روشناباشد یمختلف، متفاوت م

بدن و  یدما ،یاریهوش زانیبر م ریتأث لیانسان از قب یرو

 (.2خواب دارد ) یالگوها

 چکیده:
از  یکی یخواب ناکاف تيفياست. ک یچشم یخستگ یریتصو یها انهیکاربران پا تیشکا نیشتريب زمينه و هدف:

 ییچشم و روشنا یخواب، خستگ نیيپا تيفيک که ازآنجایی. گذارد یم ريفرد تأث یعملکرد شغل یاست که رو یعوامل
و  ییشدت روشنا نيب رابطه نييمطالعه تع نیهدف ا نیبنابرا ؛شود یدر کار منامناسب موجب خطا و کاهش دقت 

 .باشد یم یریتصو یها انهیخواب در کاربران پا تيفيو ک یچشم یخستگ نيرابطه ب نييو تع یچشم یخستگ
 در یریتصو یها انهینفر از کاربران پا 191 یبر رو یاز نوع مقطع یليتحل -یفيمطالعه توص نیا :یبررس روش

 یها و از پرسشنامه ییشدت روشنا یابیانجام و از دستگاه لوکس متر جهت ارز 1394مشاغل مختلف در سال 
 .شد وتحليل تجزیه SPSS افزار نرمبا  نتایج .دیچشم استفاده گرد یو خستگ تزبورگيخواب پ تيفياستاندارد ک

 شدت متوسط. بود 66/2±2 و 72/0±03/1 بيچشم قبل و بعد از کار به ترت یمتوسط خستگ زانيم :ها افتهی
و  ییشدت روشنا نبي. بود 29/6±67/2خواب  تيفينمره شاخص ک نيانگمي و لوکس 34/345±3/274 روشنایی

 زانيم نيب ی رابطه (.P=552/0 و r=-043/0) نداشتوجود  یداری معن یهمبستگ یینايب یتفاوت خستگ زانيم
و  ییشدت روشنا زانيم نيب ني(. همچن>001/0Pو  r=33/0بود ) دار یخواب معن تيفيچشم و نمره ک یخستگ

 .(P=572/0 و r=-041/0) نداشتدار وجود ی معن ی خواب رابطه تيفيک
 شیخواب ارتباط معکوس دارند و با افزا تيفيو ک یچشم یمطالعه نشان داد که خستگ نیا جینتا :یريگ جهينت

 که  آنجایی از نیبنابرا ؛شد تر ضعيفخواب  تيفيک تيوضع ،یریتصو یها انهیدر کاربران پا یچشم یخستگ
 یشغل فیوظا مانجا نيتعداد خطا در ح افزایش د،ید یدرد، فشار، تار یها تیهمراه با شکا یینايب یخستگ

 زمان  مدتمشکالت، الزم است به  نیبهبود ا منظور بهپس  .کند یم جادیدر انجام کار اختالل ا درنتيجهو  باشد یم
 .مربوط به آن توجه شود پارامترهایز و رو خواب در شبانه

 
 .ییشدت روشنا ،یریتصو انهیخواب، کاربران پا تيفيپرسشنامه ک ،یچشم یپرسشنامه خستگ کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0001-9243-7426
http://orcid.org/0000-0001-9243-7426
http://orcid.org/0000-0002-6526-8601
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خطر  وتریو استفاده از کامپ شیدایپ یابتدا در

بود اما در اثر گذشت  تیحائز اهم شتریها ب آن یودهپرت

از کار با  یناش یچشم یها تیو شکا ها یزمان، ناراحت

(. در اکثر 1است ) شده  لیتبد یاصل ی ها به مسئله آن

 شده لیتحم یموارد خستگی، ناشی از وجود تنش اضاف

( به استرس منجر نیتنش )استر نیبه بدن انسان است. ا

زان استرس باال باشد یا برای مدت . اگر میشود یم

منجر به تغییرات  تواند یطوالنی ادامه داشته باشد، م

انسان در طول  یچشم یها تیشود. فعال یریناپذ برگشت

راهی برای ایجاد خستگی چشمی  تواند یروز م شبانه

 یها انهیکاربران پا رویباشد. در مطالعات مختلفی که بر 

 یخستگ یها تیشکا نیشتریشده، ب  تصویری انجام

درد و فشار بر چشم، خشکی چشم، اشك  یچشم

ریزش، تحریك چشم، قرمزی، تاری دید، دوبینی، درد 

 (.3است ) شده ذکرگردن، کمر و شانه 

بر عملکرد  تواند یکه م یاز عوامل گرید یکی

موجب  جهیدرنتفرد در طول روز اثر گذاشته و  یشغل

افراد  ی بانهخواب ش تیفیک تیافراد شود، وضع یخستگ

 یسالمت یبرا یخواب کاف تیاهم ریاخ یها است. در سال

است. اطالعات  گرفته قرار توجه مورد اریانسان بس

مناسب خواب  زمان  مدت دهد، ینشان م كیولوژیدمیاپ

 كیساعت است. ساعات خواب کم  7-8بزرگساالن 

 ،یفشارخون باال، افسردگ ابت،یابتال به د یعامل خطر برا

(. اختالالت خواب 4است ) یو سکته مغز یبسکته قل

 یکه بر رو شود یروزانه م یآلودگ  عموماً موجب خواب

و عملکرد روزانه فرد  تیحافظه، امن ،یاریوخو، هوش خلق

 تواند یم یخواب ناکاف یطرف از .باشد یم رگذاریتأث

منجر  یو حت فهیوظ  انجامخطاها در هنگام  شیموجب افزا

 (.5شود )به حادثه 

 و همکاران که در کارمندان Dobing ی مطالعه رد

 بیدر دو گروه مورد و شاهد به ترت ،بانك انجام شد

و  %32در مقابل % 79 زشیسوزش چشم و اشك ر

چشم در  یو خستگ %32در مقابل % 66چشم  یخستگ

 وعیوجود داشت. ش %40در مقابل  %8/64هنگام کار 

چشم، احساس  زشیچون سوزش و اشك ر یاتیشکا

 یچشم به شکل فراوان یچشم و احساس خستگ یشکخ

 (.5باالتر از گروه شاهد است ) انهیدر کاربران را

آزمون و همکاران در پرستاران نشان داد  ی مطالعه

 یتیریمد ی و گرما نامناسب و نبود برنامه ییکه روشنا

سالمت  یو مخرب بر رو یشب اثرات منف فتیش یبرا

و  یمطالعه انصار جینتا(. 6افراد داشت ) یو روح یجسم

خواب مطلوب  تیفیهمکاران نشان داد که پرستاران از ک

خواب خوب  تیفی% پرستاران از ک17و  ستندین ربرخوردا

بودند و  یآلودگ خواب ی% دارا6/32برخوردار بودند و 

 یجنس، سن، درآمد، الگو یرهایخواب با متغ تیفیک

 مهیبتأهل و  تیوضع ،یکار یسابقه، خطا ،یکار نوبت

 (.7بود ) دار یمعن ی رابطه یدارا

خواب در  تیفیک یکه به بررس یا مطالعه جینتا

 یپرداخت، نشان داد که الگوها انیاز دانشجو یقشر بزرگ

در سطح  انینامنظم در جوانان، در دانشجو یداریوب خواب

خواب  تیفیبر اساس شاخص ک است و یا هشداردهنده

 .داشتند فیخواب ضع تیفی% افراد ک60از  شتریب تزبورگیپ

خواب و سالمت  تیفیک انیم كینزدبا توجه به روابط 

اختالل خواب  یبرا یا مداخله یها برنامه ،یو روان یجسم

 (.8در نظر گرفته شود ) دیبا تیجمع نیدر ا

در  انهیاستفاده روزافزون کاربرد را لیدل به

از  یکیبه  ها انهیاز را یناش یو بدن یجامعه، عالئم چشم

و خطرات  شده لیما تبد ی جامعه یسائل مهم بهداشتم

کار  یرویسالمت ن یبرا یاریبس یمال یها انیعمده و ز

خواب هم  تیفیک که ییازآنجابه بار آورده است و 

و  یسالمت جسم یبر رو رگذاریعوامل تأث ازجمله

 نییهدف تع مطالعه با نیلذا ا باشد، یها م انسان یروان

 تیفیو ک یچشم یو خستگ ییشدت روشنا نیب ی رابطه

( در اصفهان VDTتصویری ) یها انهیخواب کاربران پا

 انجام شد. 1394در سال 

 

 روش بررسی:
با کد اخالق  یمقطع ی مطالعه نیا

IR.MUI.REC.1395.1.183 یها انهیکاربران پا یبر رو 

 ها ستیپیتا ان،یدانشجو ،ی)کارمندان بخش ادار یریتصو
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انجام شد. حجم  1394ر سال و معماران( در اصفهان د

 بی% و ضر95 نانیاطم بینمونه با در نظر گرفتن ضر

 کنندگان نفر محاسبه شد. شرکت 191معادل  2/0 یهمبستگ

 تیثابت فعال صورت بهصبح  فتیدر مطالعه، همه در ش

 1صبح تا  7:30ساعات  نیمطالعه ب نی. اکنند یم

فرد  مطالعه، نیبعدازظهر انجام گرفت. جهت ورود به ا

 ،سال سابقه کار داشته باشد كیحداقل  ستیبا یم

 یو روح یاز سالمت جسم دیافراد با نیا نیهمچن

مصرف  یخاص یدارو ونهگچی. )هندبرخوردار باش

کنندگان  نداشته باشند(. شرکت یخاص یماریننموده و ب

ساده از کاربران  یتصادف صورت بهمطالعه  نیدر ا

 .انتخاب شدند یریتصو یها انهیپا

ابتدا  ت،یانجام مطالعه، پس از کسب رضا جهت

شد.  حیاز کاربران تشر كیهر  یاهداف مطالعه برا

 لیالزم در خصوص نحوه تکم یها سپس آموزش

توسط دستگاه  یی. شدت روشنادیها ارائه گرد پرسشنامه

 لوکس متر )مدل هاگنر( توسط کارشناس ارشد بهداشت

 دیکل هسمت راست و چپ صفح دونقطهدر  یا حرفه

کار با  انیکاهش خطا در پا منظور به .اندازه گرفته شد

در نقاط مذکور  ییشدت روشنا گرید بار  هم انهیرا

 عنوان بهعدد حاصل  4 نیانگیاندازه گرفته شد و م

 (.9ثبت شد ) ییمتوسط شدت روشنا

 یپرسشنامه خستگ لهیوس به یچشم یخستگ

 شده یراحط 10تا  0سؤال با رنج نمره  15چشم که شامل 

پرسشنامه  نیا یآلفا بیشد. ضر یریگ است، اندازه

 ازیامت 10پرسشنامه  یینها ازی. حداکثر امتباشد یم 75/0

 ی(، خستگ65/0≥) یبدون خستگ یو شامل نواح باشد یم

( و 88/3-37/2) سطمتو ی(، خستگ36/2-66/0کم )

پرسشنامه  نی(. ا4) باشد ی( م89/3≤) دیشد یخستگ

( انهیکار با را انیه )در شروع و پاتوسط فرد دو دفع

 .دیگرد لیتکم

خواب  تیفیخواب با پرسشنامه ک تیفیک

پرسشنامه  نیا ییو روا ییایشد. پا یریگ اندازه تزبورگیپ

 بیگرفته و ضر قرار یبررس مورد نیتوسط متخصص

 دست  به 89/0کل سؤاالت  یکرونباخ آن برا یآلفا

است  اسیمق ریز 7 یپرسشنامه دارا نی(. ا10است ) آمده 

خواب رفتن،  هدر ب ریخواب، تأخ یذهن تیفیکه شامل ک

 بازده خواب، اختالالت خواب زانیخواب، م زمان  مدت

 یآور، اختالالت عملکرد خواب یاستفاده از داروها

 یها اسیمق نیاز ا هرکدام. نمره باشد یروزانه م

 بیبه ترت به 3،2،1،0 .باشد یم 3تا  0پرسشنامه از 

و  یدهنده نبود مشکل، مشکل خواب متوسط، جد نشان

به  5تا  0 یپرسشنامه نمره کل نیا در .است یجد اریبس

خواب نسبتاً  تیفیک 10تا  6 خواب خوب، تیفیک یمعن

 نی(. ا9است ) نییخواب پا تیفیک 21تا  11و  نییپا

توسط فرد  یکار فتیش یدر ابتدا دفعه  كیپرسشنامه 

 یدو پرسشنامه خستگکه هر  ی. کساندیگرد لیتکم

بودند،  دهکامل پر نکر طور بهخواب را  تیفیو ک یچشم

و  یفیو آمار توص SPSSبا  جینتا از مطالعه خارج شدند.

 رسونیپ یهمبستگ بیضر ،یزوج یت یآمار یها آزمون

 شد. لیوتحل هیتجز

 

 :ها افتهی
نفر شامل  191مطالعه  نیدر ا کنندگان شرکت

سن  اریو انحراف مع نیانگیمرد است. م 94زن و  97

کار  ی سابقه ،41/70±18/13 وزن ،98/8±58/36

 04/12±09/18 کنندگان مراجعه تعداد و 54/8±70/11

سطوح کار  ییشدت روشنا نیانگمی. است بوده

 اریو انحراف مع نیانگمی. بود لوکس 03/274±34/345

 بیافراد قبل از کار و بعد از کار به ترت یچشم یخستگ

 یزوج تی آزمون. آمد دست به 66/2±2 و 03/1±72/0

 ینمرات خستگ یبرا یداری نشان داد که اختالف معن

سؤال پرسشنامه( در قبل و بعد از انجام کار  15) یچشم

پرسشنامه قبل از  جیبر اساس نتا .(P<001/0وجود دارد )

 یافراد دارا %7/27و  یبدون خستگ افراد %9/63کار 

 یدارا %1/2 متوسط و یخستگ %3/6 کم و یخستگ

موارد  نیبعد از کار ا که یبودند. درحال دیشد یخستگ

بود )نمودار شماره  %22% و 6/23%، 4/42%، 12 بیبه ترت

 و 58/1±41/1 انیآقا یچشم ینمره خستگ نیانگیم .(1

مستقل نشان داد که  t آزمون. بود 24/2±81/1 ها خانم
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در دو جنس مرد وزن تفاوت  یچشم ینمره خستگ نیب

 (.P=007/0دار وجود دارد ) یمعن

کننده در مطالعه  شرکت ینکیافراد ع درصد

در افراد  یچشم ینمره خستگ نیانگیبود. م 2/38%

 37/2±86/1 ینکعی افراد و 63/1±48/1 نكیبدون ع

 نكیچشم در افراد با و بدون ع خستگی نمره. بود

 آزمون (.P=005/0دار وجود داشت )ی تفاوت معن

 یچشم یسن و خستگ زانیم نیب نشان داد که رسونیپ

و  r=001/0نداشت )دار وجود ی معن ی رابطه

987/0=P). 

 

 در مطالعه کننده شرکتهای دموگرافيکی افراد  توزیع فراوانی شاخص :1جدول شماره 

 درصد فراوانی متغير

 3/29 56 )سال( 22-30 گروه های سنی
 3/39 75 )سال( 40-30
 1/24 46 )سال( 50-40
 3/7 14 )سال( >50

 1/13 25 دیپلم سطح تحصيالت
 9/8 17 فوق دیپلم
 7/48 93 کارشناس

 3/29 56 کارشناس ارشد و باالتر
 8/18 36 )سال( 1-3 سابقه کاری

 7/37 72 )سال( 10-3
 22 42 )سال( 20-10
 5/21 41 )سال( >20

 4/76 146 )ساعت( 12 طول زمان استراحت بعد از کار
 6/23 45 )ساعت( 24-12
 0 0 )ساعت( 48-24
 0 0 )ساعت( >48

تعداد مراجعه کنندگان در هر 

 شيفت کاری

20-0 167 4/87 
40-20 15 9/7 
60-40 4 1/2 
80-60 0 0 

100-80 5 6/2 
 

 
 قبل و بعد از کار بر اساس سطوح پرسشنامه یچشم یخستگ یفراوان عیتوز :1شماره  نمودار
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. بود 41/6±06/10ات خواب افراد ساع نیانگیم

 درصد. است 29/6±67/2خواب  تیفینمره ک نیانگمی

  نییو پا نییخواب خوب، نسبتاً پا تیفیک دارای افراد

نمرات  نیانگی% بود. م4/8% و 4/52 %،3/39 بیبه ترت

 ردانم در و 05/7±56/2زنان خواب در  تیفیک

خواب  تیفیمردان ک که یطور به .بود 57/2±52/5

 نیبداد که نشان  رسونیآزمون پ نیداشتند. همچن یهترب

نداشت دار وجود ی خواب شبانه رابطه معن تیفیسن و ک

(003/0-=r  967/0و=P.) 

 128%( 67)کننده در مطالعه  افراد شرکت نیب از

نمرات خواب شبانه در افراد  نیانگیمتأهل بودند. م

 .بود 84/6±71/2 مجرد افراد در و 03/6±62/2متأهل 

 تیوضع نیداشتند. ب یخواب بهتر تیفکی متأهل افراد

دار وجود داشت ی خواب رابطه معن تیفیک تأهل با

(04/0=P)کار و  ی سابقه نیداد ب اننش رسونی. آزمون پ

نداشت دار وجود ی خواب ارتباط معن تیفیک تیوضع

(062/0-=r  392/0و=P.) 

و  ییشدت روشنا نینشان داد که ب رسونیپ آزمون

و  r=-043/0) رابطه وجود نداشت یچشم یخستگ تفاوت

552/0=Pشدت  نینشان داد که ب رسونی(. آزمون پ

 r=-041/0نداشت )وجود  خواب رابطه تیفیو ک ییروشنا

نمره  نینشان داد که ب رسونیپ آزمون (.P=572/0و 

 و  بتخواب رابطه مث تیفیچشم و نمره ک یخستگ

 (.P ،33/0=r<001/0)وجود داشت  یداری معن

 

 :بحث
در  ییروشنا یابیهدف ارز حاضر با ی مطالعه

 نییتع نیو همچن یریتصو یها انهیکاربران پا طیمح

 تیفیو ک یچشم یبا خستگ ییشدت روشنا ی رابطه

% از افراد 88است. در مطالعه حاضر  شده  انجامخواب 

کم تا متوسط داشتند که  یچشم یکننده خستگ شرکت

 ربران% از کا1/87و همکاران  ییایدر مطالعه ض

ما  مطالعه باداشتند که  دیکم تا شد یخستگ وتریکامپ

در  یچشم ینمره خستگ نیانگی(. م11دارد ) یهمخوان

بود. افراد  شتریب نكینسبت به بدون ع ینکیافراد ع

در  شانیها بودن چشم تر فیضعمعموالً به علت  ینکیع

با  و یدر زمان کمتر انهیرا توریهنگام نگاه کردن به مان

و از عالئم  دهند یرا نشان م یخستگ یشتریشدت ب

. در کنند یم تیشکا یو درد و ناراحت یچشم یخستگ

و  یچشم یخستگ زانیم زیو همکاران ن ییایمطالعه ض

 ریاز غ شتریب ینکیآن در افراد ع یها اسیمق ریتمام ز

 (.11) ینکیع

ها نسبت به  در خانم یچشم یخستگ زانیم

و همکاران که به  Uchinoر مطالعه بود. د شتریب انیآقا

 زیپرداخته است، ن یچشم یخشک وعیش زانیم یبررس

% در 6/21و  انی% در آقا5/12چشم  یخشک زانیم

 (.12ها بود ) خانم

 یچشم یسن و خستگ نیمطالعه ب نیا در

و همکاران  Portelloوجود ندارد. در مطالعه  یا رابطه

 یداردر کارمندان ا یچشم یخستگ یکه به بررس

 یسن عالئم خستگ راتییدر اثر تغ ،پرداخته است

 نیا جی(. بر اساس نتا13نکرده است ) رییتغ یچشم

 اربرخورد یخواب نامطلوب تیفی% افراد از ک4/8مطالعه 

 یو همکاران که به بررس یبودند. در مطالعه انصار

 تیفی% از افراد ک48 ،خواب پرستاران پرداختند تیفیک

درصد در  نید که علت باال بودن اخواب نامطلوب داشتن

از  یپرستاران نسبت به مطالعه حاضر، ممکن است ناش

 .(7) پرستاران باشد یکار نوبتکار و  تیماه

 تیفیجنس و ک نیمطالعه حاضر رابطه ب در

کاربران زن از  که یطور بهبود،  دار یخواب شبانه معن

برخوردار بودند که علت آن ممکن  یبدتر تیوضع

وط به باالتر بودن سطح استرس در زنان نسبت مرب ،است

زنان در  فیمسائل مربوط به وظا نیبه مردان و همچن

. باشد یاز فرزندان م یو نگهدار تیو ترب یدار امور خانه

 یو همکاران همخوان یانصار مطالعه باپژوهش  نیا جینتا

و  یشده توسط صالح  در مطالعه انجام یدارد ول

مشاهده  یا خواب رابطه تیفیجنس و ک نیهمکاران ب

 (.14،7نشد )
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 تیفیو ک ییشدت روشنا نیمطالعه ب نیا در

در مطالعه  .P)>05/0 (خواب رابطه وجود نداشت

و  ییشدت روشنا یآزمون و همکاران که به بررس

 یخواب در پرستاران دارا تیفیو ک یحرارت شیآسا

 فیضع ی دو پارامتر رابطه نیا نیشب پرداخت، ب فتیش

و  Boubekri. در مطالعه (6) (P=017/0اشت )وجود د

 یپنجره و نور روز بر رو ریتأث یکه به بررس کارانهم

پرداختند، شاخص  یخواب کارمندان ادار تیفیک

 یبدون پنجره و دارا یها طیخواب در مح تیفیک

 (.15قرار داشت ) یبدتر تیکم در وضع ییروشنا

شدت  نیب یداری معن ی مطالعه حاضر رابطه در

مشاهده نشد. با توجه به  یچشم یو خستگ ییوشنار

 رانیا یطبق استاندارد حدود مجاز مواجهه شغل نکهیا

لوکس  300 یمشاغل ادار ییمتوسط شدت روشنا

شدت  نیانگیمطالعه م نیدر ا نیو همچن باشد یم

 سبمنا طشرای در( لوکس 34/345±03/274) ییروشنا

 یا متر رابطهدو پارا نیا نیب لیدل نیقرار داشت، به هم

بهتر است  شتریب یبررس منظور به. دیمشاهده نگرد

 طیو شرا شتریب ی تعداد نمونه یبر رو یبعد ی مطالعه

دو  نیا ی انجام شود تا رابطه ییروشنا ازلحاظنامناسب 

گزارش شود. در مطالعه  یشتریب تیعامل با دقت و جامع

 نیصورت گرفته ب مارستانیو همکاران که در ب دزاخفر

 یروان -یو حالت روح یینایب یبا خستگ ییدت روشناش

 (.16شد ) افتهیرابطه 

مثبت  ی خواب رابطه تیفیو نمره ک یخستگ نیب

 یچشم یخستگ زانیوجود داشت. هرچه م یداری و معن

 شتریخواب ب تیفینمره شاخص ک شود، یم شتریب

خواب  تیفیهرچه شاخص ک نکهی. با توجه به اشود یم

در  نیبنابرا؛ شود یم تر فیضعخواب  تیفیباالتر رود، ک

 ی ابطهخواب ر تیفیو ک یچشم یخستگ نیاصل ب

 مطالعه باپژوهش حاضر  ی جهیمعکوس وجود دارد. نت

 (.6داشت ) یآزمون و همکاران همخوان

 

 :یریگ جهینت
 ییشدت روشنا نییهدف تع مطالعه با نیا جینتا

خواب در  تیفیو ک یچشم یو ارتباط آن با خستگ

شدت  نینشان داد که ب یریتصو یها انهیران پاکارب

 ییشدت روشنا نیب نیخواب و همچن تیفیو ک ییروشنا

 شیوجود ندارد. با افزا یا رابطه یچشم یو خستگ

 تیوضع ،یریتصو یها انهیدر کاربران پا یچشم یخستگ

 که  ییآنجا از نیبنابرا .شد تر فیضعخواب  تیفیک

 یدرد، فشار، تار یها تیهمراه با شکا یینایب یخستگ

 فیانجام وظا نیتعداد خطا در ح شیو افزا ینیدوب د،ید

 جادیدر انجام کار اختالل ا جهیدرنتو  باشد یم یشغل

مشکالت، الزم است به  نیبهبود ا منظور بهپس  .کند یم

مربوط به  یپارامترهاروز و  خواب در شبانه زمان  مدت

 آن توجه شود.

 

 :یو قدردان تشکر
 تهیحاصل از طرح مصوب کم مطالعه نیا

اصفهان به  یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق

 یاز همکار سندگانی. نوباشد یم 195183مصوب کد 

کنندگان  شرکت ی هیاصفهان و کل یدانشگاه علوم پزشک

 را دارد. یتشکر و قدردان مراتب

 

 بع:منا
1. Rajabi Vardanjani H, Habibi E, Zeinodini M. An examination of association of visual fatigue 

symptoms with flicker value changes in video display terminals operators. J Shahrekord Univ 

Med Sci. 2014; 16(1): 11-20. 

2. Ghotbi Ravandi M, Khanjani N, Nadri F, Nadri A, Nadri H, Ahmadian M, et al. Evaluation of 

illumination intensity and ultraviolet radiation at Kerman Medical University Libraries. Iran 

Occupational Health. 2012; 8(4): 29-35. 



 1397/ مهر و آبان 4، شماره 20مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

51 

3. Rajabi-Vardanjani H, Habibi E, Pourabdian S, Dehghan H, Maracy MR. Designing and 

validation a visual fatigue questionnaire for video display terminals operators. Int J Prev Med. 

2014; 5(7): 841-8. 

4. Jordan ML, Perez-Escamilla R, Desai MM, Shamah-Levy T. Household food insecurity and 

sleep patterns among mexican adults: Results from ENSANUT-2012. J Immigr Minor Health. 

2016; 18(5): 1093-103. 

5. Dobing S, Frolova N, McAlister F, Ringrose J. Sleep quality and factors influencing  

self-reported sleep duration and quality in the general internal medicine inpatient population. 

PloS one. 2016; 11(6): e0156735. 

6. Azmoon H, Dehghan H, Akbari J, Souri S. The relationship between thermal comfort and 

light intensity with sleep quality and eye tiredness in shift work nurses. J Environ Public Health. 

2013; 2013: 639184. 

7. Ansari H, Noroozi M, Rezaei F, Barkhordar N. Assessment of sleep pattern among hospitals’ 

nurses of Zahedan University of Medical Sciences in 2011. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2015; 

13(11): 1021-32. 

8. Lund HG, Reider BD, Whiting AB, Prichard JR. Sleep patterns and predictors of disturbed 

sleep in a large population of college students. J Adolesc Health. 2010; 46(2): 124-32. 

9. Ministry of Health and Medical Education. Occupational exposure limit Hamedan student. 

4th ed. Iran: Ministry of Health and Medical Education Pub; 2016. 

10. Mokarami H, Kakooei H, Dehdashti A, Jahani Y, Ebrahimi H. Comparison of general health 

status and sleeping quality of shift workers in a car industry workshop 2008. Behbood J. 2010; 

14(3): 237-43. 

11. Ziaei M, Yarmohammadi H, Moradi M, Gharagozlou F. Prevalence and risk factors of 

visual fatigue in computer users. J Ergonomics. 2014; 1(3): 47-54. 

12. Uchino M, Nishiwaki Y, Michikawa T, Shirakawa K, Kuwahara E, Yamada M, et al. 

Prevalence and risk factors of dry eye disease in Japan: Koumi study. Ophthalmology. 2011; 

118(12): 2361-7. 

13. Portello JK, Rosenfield M, Bababekova Y, Estrada JM, Leon A. Computer-related visual 

symptoms in office workers. Ophthalmic Physiol Opt. 2012; 32(5): 375-82. 

14. Salehi K, Alhani F, Mahmoudifar Y, Rouhi N. Quality of sleep and related factors among 

Imam Khomeini hospital staff nurses. Iran J Nurs. 2010; 23(63): 18-25. 

15. Boubekri M, Cheung IN, Reid KJ, Wang CH, Zee PC. Impact of windows and daylight 

exposure on overall health and sleep quality of office workers: A case-control pilot study. J Clin 

Sleep Med. 2014; 10(6): 603-11. 

16. Farokhzad M, Dehdashti A, Tajik F. Lighting assessment and effects on visual fatigue and 

psychological status of employees in damghan velayat hospital wards. J Neyshabur Univ Med 

Sci. 2015; 3(1): 37-48. 



Journal of Shahrekord University of Medical Sciences     

(J Shahrekord Univ Med Sci) 2018; 20(4): 45-52.                                        Original article 

52 

Cite this article as: Ziayi Ghahnavieh N, sharifian Z, Dehghan H. The relationship between 

lighting and visual eye fatigue and sleep quality in video display terminals users. J Shahrekord 

Univ Med Sci. 2018; 20(4): 45-52. 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Occupational Health Engineering Dept., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,  

I.R. Iran. Tel: 00989113315425, E-mail: ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir 

The relationship between lighting and visual eye fatigue and sleep 

quality in video display terminals users 

 
Ziayi Ghahnavieh N

1
, Sharifian Z

1
, Dehghan H

2* 

1
Student, Research Committee, Occupational Health engineering Dept., Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran; 
2
Occupational Health Engineering Dept., Isfahan University 

of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran. 
Received: 11/July/2017       Accepted: 28/Oct/2017 

 

Background and aims: The most complaints of Video Display Terminals (VDT) users are 

visual fatigue. Inadequate sleep quality is one of the factors that affect one's occupational 

performance. Since low sleep quality, visual fatigue and inappropriate lighting cause errors and 

reduce accuracy in work, so, the aim of this study was to determine the relationship between 

lighting and visual fatigue and the relationship between visual fatigues and sleep quality. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 191 VDT users in various 

occupations in 2016 and Lux meter device was used to measure the lighting. Pittsburg sleep 

quality and visual fatigue questionnaires were used. The results were analyzed using SPSS 

software. 

Results: The average of eye fatigue score before and after work were 0.72±1.03 and 2.66±2. 

The mean intensity of lighting was 345.34±274.3 Lux and Sleep Quality Index score was 

6.29±2.67. There was no significant correlation between lighting and difference of visual 

fatigue (P=0.552, r=-0.043). The relationship between eye fatigue and sleep quality score 

was significant (P<0.001, r=0.33).There was no significant relationship between lighting and 

sleep quality (P=0.572, r=-0.041). 

Conclusion: The results of this study showed that visual fatigue and sleep quality have a 

reverse relationship. As visual fatigue increased in VDT users, the status of sleep quality 

became weaker, so that visual fatigue, along with complaints of pain, pressure, and blurred 

vision, increasing the number of errors during job tasks and thus disrupting the work. 

Therefore, in order to improve these problems, it is necessary to pay attention to the duration 

of sleep at night and the related parameters. 
 
Keywords: Visual fatigue questionnaire, Sleep quality questionnaire, VIdeo Display 

Terminals users, lighting. 


