
ة|  0 ح ف ص ل  ا
 

  
 TIIالحوبان  المعهد التقني

 

36 

 مخاطر جهاز الكمبيوتر
 سالمة وصحة مهنية قسم البرمجة

 محمد احمد يوسف علي

 

 



 1الصفحة 
 

 اليوميوووة حياتنوووا فوووي جووودا ومفيووود مهوووم جهووواز الكومبيووووتر

 بوووا  لالتصوووا   ممتووواز  وسووويلة فهوووو ذلووو  يووودر  والجميووو 

 ممتووووواز  ووسووووويلة ، العوووووالم انحوووووا  جميووووو  فوووووي انسوووووان

 وهووو ، العووالم فووي مكووان ا  موون المعلومووة علوو  للحصووو 

 وكوووذل  ، والصووو ار للكبوووار وااللعوووا  للتسووولية ممتووواز  ادا 

 والطبيووووووة والهندسووووووية التجاريووووووة لالعمووووووا  مهووووووم فهووووووو

 ال كثيوووور  اخوووور  واشوووويا  وغيرهووووا الجامعيووووة والدراسووووة

 الكثيووور هنوووا  الحقيقوووة فوووي ولكووون ، لوووذكرها المجوووا  يتسووو 

 يسوووووببها التوووووي والمخووووواطر واالضووووورار المسووووواو   مووووون

 فوووووي عنووووو  غنووووو  ال ذلووووو  ورغوووووم الكمبيووووووتر، اسوووووتخدام

 اسووووتخدام يسووووتطي  ال موووون ان حووووديثا ويقووووا  هووووذا عصوووورنا

 .  الزمان هذا في اميا يعتبر الكمبيوتر

 

 .   الرؤية عل  تؤثر العينين في غشاو 

 .    العينين في ووج  حكة

   ثابتووة النظوور مسووافة بقووا  بسووب  العووين عضووال  فووي وجوو 

. 

 .     للضو  بحساسية الشعور

 للعينووووين واجهوووواد ارهووووا 

 الشاشوووووة ضوووووو  بسوووووب 

 .  العينين عل  المسلط

 .   التركيز في تشويش

 .   للنظر اضعاف

 فووووووووي واوجووووووووا  تعوووووووو 

 اذا الرقبووووووووووة عضووووووووووال 

 فووووووووي الشاشووووووووة كانوووووووو 

 .   عالي مستو 

 العينووووووووووووووين  اصووووووووووووووابة

 قلوووووووووة مووووووووون بالجفووووووووواف

 النظوووووور عنوووووود الت مووووووي 

 .    الشاشة ال 

 موووووووون اضوووووووورار هنووووووووا 

 المجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 الكهروم ناطيسووووووووووووووووووووووي

 الشاشووووووة موووووون الصووووووادر

 .   التقليدية

 وكسووو  خموووو  الووو  يوووؤد  الجسوووم عضوووال  حركوووة قلوووة

 .   فيها الدموية الدور 

 يوووؤد  معوووين وضووو  فوووي ثوووابتين السووواقين بقوووا 

 واتوووالف الصووواعد الوريووود فوووي الووودم حوووب  الووو 

  فوووووي التسوووووب  ثوووووم ومووووون االورد  صوووووماما 

 .   السا  جلطا 

 ثابووو  واحووود وضووو  فوووي الجسوووم بقوووا  نتيجوووة

 وضوووو ط اجهوووواد هنووووا  فيكووووون طويلووووة ولموووود 

 ال ضوووواريف او المفاصوووو  او العضووووال  احوووود علوووو 



 2الصفحة 
 

 .   طارئ  حادثة ا  عند وتلف  ضعفة ثم العظام او

 فوووي الكمبيووووتر فوووي والمووواو  الكيبوووورد اسوووتخدام عنووود االمووورا  مووون كثيووور عووودو  انتقوووا 

 .   العامة الكمبيوتر وصاال  كالمقاهي العامة االماكن

 ال فهووووو الكمبيوووووتر علوووو  الموووودمن الطفوووو  طبووووا  موووون يصووووب  واالنطوووووا  والعزلووووة التوحوووود

 .   وعدوانيا عصبيا فيصب  وترك  الكمبيوتر عن االبتعاد يستطي 

 ممووا الكمبيوووتر علوو  الموودمنين االطفووا  عنوود الموو  كهربووا  زيوواد  الوو  الكمبيوووتر يووؤد  قوود

 .  والتشنجا  الصر  من نوبا  يسب 

 الفخوووذين فوووي حووورو  الووو  والوووركبتين الفخووودين عووو  المحموووو  الكمبيووووتر وضووو  يوووؤد  قووود

 .    بالسرطان االصابة ال  المسألة تتطور وقد

 وضووو  موووا اذا الرجووو  خصووووبة علووو  توووؤثر قووود المحموووو  الكمبيووووتر مووون المنبعثوووة الحووورار 

 . المنوية الحيوانا  اعداد بع  عل  فيقضي واالرج  االفخاد عل 

 الحركوووة قلوووة بسوووب  السووومنة الووو  يوووؤد  الكمبيووووتر مشووواهد  فوووي طويلوووة لفتووورا  الجلوووو 

 .  قيود وبدون الكمبيوتر م  التعام  وق  الطعام وتناو 

 الوووو  يووووؤد  ممووووا ال يراخالقيووووة المواقوووو  بعوووو  كتصووووف  االخوووور  المخوووواطر بعوووو  وهنووووا 

 .   الشبا  من الكثير افساد

 

 اموووام الجلوووو  فتووورا  تقليووو 

 فتووووووورا  واخوووووووذ الكمبيووووووووتر

 اذا والمشووووي للحركووووة راحووووة

 .   طويلة المد  كان 

 جلسووووووووة الجلووووووووو  يجوووووووو 

 بوووان الكرسوووي علووو  صوووحيحة

 الوووو  مسووووتند ظهوووور  يكووووون

 ضوووووو  ثووووووم الكرسووووووي ظهوووووور



 3الصفحة 
 

 .   والمعصم للذرا  مناس  وض  في والفأر  المفات  لوحة

 .   الكمبيوتر ال  النظر من للراحة للعينين الفرصة اتاحة

 .    داخلها وترط  ترمش كي للعين الفرصة اتاحة

 واالبتعووواد الصوووقة عدسوووا  يضووو  لمووون وخاصوووة العوووين تجفوووف التوووي البوووارد  التيوووارا  تجنووو 

 الووور   عضوووال  فوووي التشووون  تسوووب  والتوووي المكيفوووا  مووون الصوووادر  الهووووا  تيوووارا  عووون

 .   واالكتاف والرقبة

 .  الخفيفة والتمرينا  والمشي الحركا  ببع  والقيام الكرسي تر  يج 

 .    للعينين المناس  المستو  في الشاشة وض  يج 

 .    ساعة رب  ك  ثواني لبض  آخر مكان ا  ال  الشاشة من النظر تحوي 

 .    متر نصف من اق  لي  العينين عن الشاشة تبعد ان علي 

 .    الرؤية يشوش الذ  ال بار من الكمبيوتر شاشة تنظيف يج 

 .   لنظر  المناس  الحجم ال  الكمبيوتر خط تكبير يج 

 عوووودو  انتقووووا  موووون خوفووووا العامووووة الصوووواال  او المقوووواهي فووووي الكمبيوووووتر اسووووتخدام تجنوووو 

 .  والكيبورد الماو  طري  عن االمرا  بع 

 الكمبيووووتر مووون المنبعثوووة للحووورار  تجنبوووا والوووركبتين الفخوووذين علووو  الكمبيووووتر وضووو  تجنووو 

 فوووي الحووورو  بعووو  الووو  توووؤد  وقووود ، الرجووو  عنووود الخصووووب  درجوووة علووو  توووؤثر والتوووي

 .     الفخذين


