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بررسی شرایط ارگونومیکی کار با نمایشگرهاي تصویري و ارتباط آن با احساس خستگی در دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان

قاسم حسام ،1محسن علیآبادی* ،2مریم فرهادیان ،3وحید افشاری دوست
تاریخ دریافت1932/8/6 :

4

تاریخ پذیرش1932/3/22:

چکیده
مقدمه :این مطالعه با هدف تعیین شرایط ارگونومیکی کار با نمایشگرهاي تصویري و ارتباط آن با میزان احساس خستگی در دانشجویان به عنوان کاربران دائمی
صورت گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه  07نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بصورت تصادفی انتخاب گردیدند .پرسشنامه استانداردي با ضرری پایرایی 7/8
جهت تعیین میزان احساس خستگی کاربران توزیع و تکمیل گردید .پرسشنامه حاوي 97سوال که پوشش دهنده سه معیرار شرامل خرواب آلرودگی یرا گیجری،
ناتوانی در تمرکز و ناراحتی جسمی بود .اطالعات شرایط محیطی و ارگونومیکی کار با نمایشگرها نیرز تعیرین و برت گردیرد .انردازهگیرري شردت میردان هراي
الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس خیلی پایین مطابق با روش استاندارد صورت گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد در بین کاربران ،میانگین شاخص گیجی( ،10/8)6/2شاخص ناتوانی در تمرکز( ،18/0)4/4شاخص ناراحتی جسمی ( 11/3)6/3می باشد.
بین مدت زمان پیوسته کار با رایانه و میزان خستگی ارتباط معناداري وجود داشت( .)P=7/710همچنین بین نوع نمایشگر و میزان خسرتگی ارتبراط معنراداري
یافت شد( .)P=7/712با این حال ارتباط معناداري بین شرایط محیطی کار با رایانه و میزان خستگی یافت نگردیرد( .)P=7/148از طررف دیگرر ،اخرتالف شردت
مواجهه با میدانهاي مغناطیسی با توجه به نوع نمایشگر معنادار بود (.)P=7/721
نتیجهگیری :معیار ناتوانی در تمرکز بیشترین نمره خستگی را به خود اختصاص داده است که می تواند بر عملکرد آموزشی دانشجویان تا یر منفی ایجاد نمایرد.
رعایت اصول ارگونومیک کار با رایانه به ویژه کاهش مدت زمان پیوسته کار با رایانه و استفاده از نمایشگر هاي با فن آوري جدید و همچنین بهینه نمودن شررایط
محیطی میتواند خستگی دانشجویان را بطور قابل مالحظهاي کاهش دهد.

کلیدواژهها :احساس خستگی ،رایانه ،نمایشگرهای تصویری.

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
*

( - 2نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران پست الکترونیک mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir
 -9دانشجوي دکتري آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -4دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
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عدم رعایت اصول ارگونومیک کار با رایانه از جمله روشنایی نامناس ،

مقدمه:
چندین دهه از حضور رایانه در زندگی انسانها میگذرد و امروزه

طراحی نامناس

رایانه به بخشی جدایی ناپذیر از امور زندگی تبدیل شده است .در

عوارضی مثل ناراحتیهاي دیداري کمک کند ( .)9عوارض دیداري از

طول دهههاي اخیر ،کاربرد فن آوري رایانه در فعالیتهاي مختلف به

جمله خستگی چشم ،سوزش و خارش چشم ،تاري دید و دوبینی

ویژه جهت دریافت ،پردازش و انتقال اطالعات علمی روند رو به

معموال در تمام کارکنان محیطهاي اداري می تواند رخ دهد ،با این

رشدي داشته است ( .)1در سراسر جهان میلیونها نفر تمام یا بخشی

حال به طور کلی در افرادي که با نمایشگر سرو کار دارند شایعتر و

از مدت زمان فعالیت شغلی خود را در مقابل صفحات نمایشگر

شدیدتر بوده است (.)17

رایانهاي سپري میکنند .آمارها در سال 2777نشان داده است که

از طرف دیگر با توجه به نوع مکانیزم عمل نمایشگرها ،میدانهاي

حدود  02درصد از تمامی مشاغل به نحوي به استفاده از رایانه مربوط

الکترومغناطیسی در اطراف آنها ایجاد می گردد .میدانهاي

بودهاند و قاعدتا در شرایط فعلی میتوان انتظار داشت که فعالیتهاي

الکترومغناطیسی غال

در اطراف نمایشگر رایانهها به خصوص

بیشتري با استفاده از رایانه در حال انجام باشد (.)2

نمایشگرهاي المپ کاتدي در محدوده فرکانسی خیلی پایین ) (VLF

با گسترش استفاده از رایانه و گزارشهایی مبنی بر بروز عالیم و ا رات

قرار دارد ( .)11مطالعات نشان داده است مواجهه طوالنی مدت با

بهداشتی در کاربران ،تحقیقات زیادي با هدف شناسایی عوارض

میدانهاي الکترومغناطیسی میتواند در فرد مواجهه یافته اختالالت

بهداشتی مربوط به کار با رایانه و علل آن انجام شده است .مطالعات

فیزیولوژیک و روحی روانی از جمله سندرم خستگی مزمن ایجاد کند

نشان دادهاند که طراحی نامناس

ایستگاه کاري ،فعالیت طوالنی

صفحه نمایشگر و ویژگیهاي کار میتواند به بروز

(.)2

مدت ،وضعیت قرارگیري بدن در حین کاربري از جمله عواملی است

یکی از مهم ترین ا رات ایجاد عوارض بهداشتی در کار با رایانره ایجراد

که باعث بسیاري از دردهاي شانه ،گردن ،پشت و ناراحتیهاي مچ

احساس خستگی در کاربر است .احساس خستگی حالتی است که بره

دست و نیز بروز خستگی در کاربران رایانه میشود ( .)9بر این

دلیل نیازمندي هاي فعالیتهاي شناختی در دورههاي طروالنی مردت

اساس ،گسترش نمایشگرهاي تصویري در محیط هاي اداري باعث

ایجاد میشود و با عالیمی مثل فقدان انرژي قابرل بیران اسرت .ا ررات

ایجاد نگرانی مرتبط با خطرات بهداشتی بالقوه استفاده از این وسایل

خستگی بر عملکرد شناختی و مهارتی مشاغل با وظایف پیچیده مثرل

شده است (.)1

خلبانی و رانندگی به طور گسرتردهاي بررسری شرده اسرت (.)19 ,12

در مطالعهاي در کشور هندوستان گزارش شده است که عوارض

خستگی میتواند بر عملکرد و راندمان کاري افراد تا یر منفی گذاشرته

چشمی با  68درصد ،اختالالت اسکلتی عضالنی با  69درصد و

و منجر به بروز خطاهاي انسانی نیز شود که می تواند عواق غیر قابرل

اختالالت روانی اجتماعی با  44درصد به عنوان عوارض شایع و مهم

جبرانی را به همراه داشته باشد ( .)14برر اسراس گرزارش وزارت کرار

در بین کاربران رایانه میباشد ( .)4گر و همکاران نیز گزارش کردند

کشور ژاپن در سال  96/9 ،1338درصد از کارکنرانی کره در فعالیرت

 27درصد از کاربران نمایشگرهاي تصویري عالئم اختالالت اسکلتی

شغلی از رایانه استفاده کرده اند ،دچار سرطوحی از احسراس خسرتگی

عضالنی را دارا میباشند ( .)2لیم و همکاران طی یک مطالعه

بودهاند ( .)12خستگی بر فعالیتهراي شرغلی از جملره فعالیرتهراي

متاآنالیز ،وجود عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی در بین کاربران

علمی با استفاده از رایانه که نیاز به عملکرد ذهنی است ،بسریار ترا یر

نمایشگرهاي تصویري را بین 27الی  02درصد گزارش کردند (.)6

گذار است .عمده فعالیت علمی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلری

مطالعات دیگر نیز وجود اختالالت اسکلتی عضالنی را در بین کاربران

با اسرتفاده از رایانره انجرام مری گیررد .بنرابراین وجرود اطالعراتی در

نمایشگرهاي تصویري تا  02درصد گزارش کردهاند (.)3-0

خصوص جنبه هاي بهداشتی ازجمله میرزان شریوع خسرتگی در برین
دانشجویان می تواند در تحلیل کیفیت فرآینردهاي آموزشری و علمری
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مورد استفاده قرار گیرد .عالوه براین بررسی ارتباط بین وضرعیت هراي

یک ،معموال معادل دو ،اغل

ارگونومیک در حین کار با رایانه با میزان خستگی دانشجویان می تواند

را بت نمودند .نمره کل هر معیار با توجه به وجود  17سئوال بین

اطالعات مفیدي را جهت تعیین اولویت هاي اصالحات ارگونومیرک در

صفر الی  47قرار داشت و نهایتا نمره کل خستگی براي  97سئوال

ایستگاه هاي کار با رایانه در محیط هراي آموزشری فرراهم نمایرد .ایرن

بین صفر الی  127قرار داشت.

مطالعره برا هردف تعیرین شررایط ارگونرومیکی کرار برا نمایشررگرهاي

جهت بررسی شرایط محیطی کار با رایانه نیز خصوصیات دموگرافی

تصویري و ارتباط آن با میزان احساس خستگی دانشجویان تحصیالت

افراد ،میانگین مدت زمان روزانه استفاده افراد از رایانه ،چگونگی

تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت.

استفاده (پیوسته یا گسسته) ،وضعیت ضعف بینایی افراد و آشنایی با

اوقات معادل سه و همیشه معادل چهار

اصول ارگونومیک کار با رایانه با توجه به خود اظهاري دانشجویان در

مواد و روش ها:

برگه پرسشنامه بت گردید .عالوه براین نوع نمایشگر رایانه ،متوسط

در این مطالعه توصیفی تحلیلی  07نفر از دانشجویان تحصیالت

فاصله چشم تا صفحه مانیتور ،وضعیت روشنایی محل کار ،وضعیت

تکمیلی دانشکدههاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان بصورت

دماي محل کار ،نوع صندلی مورد استفاده ،بر اساس مشاهدات توسط

تصادفی انتخاب گردیدند .دلیل انتخاب دانشجویان این مقطع فعالیت

محقق بت گردید .تحلیل پایایی این پرسشنامه جهت اهداف مطالعه

نسبتا طوالنی مدت آنها با رایانه و فعالیتهاي شغلی تقریبا مشابه

حاضر بر اساس محاسبه آلفاي کرونباخ نشان داد مقدار این ضری

بوده است .معیار ورود دانشجویان به مطالعه ،اشتغال به تحصیل در

براي کل پرسشنامه  7/8بود.عالوه براین  ،میزان آلفاي کرونباخ براي

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري و همچنین در اختیار داشتن رایانه

معیار اول  ،دوم و سوم به ترتی

برابر  7/02 ،7/08و  7/89بود.

ابت و مشخص در اتاق هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی بوده

پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت و نظارت بر تکمیل

است .این مطالعه با استفاده از پرسشنامه استانداردي که توسط

پرسشنامه با حضور مجري طرح انجام شد و در صورت وجود ابهام در

موسسه علوم شغلی ژاپن جهت تعیین میزان احساس خستگی

مورد سئواالت توضیحات الزم براي شرکت کنندگان ارائه گردید.

طراحی شده است ،صورت گرفت ( .)16با توجه به مطالعه مقدماتی

عالوه براین اندازه گیري شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در

جهت تعیین پایایی پرسشنامه  ،برآورد اولیه انحراف معیار )(σ

محدوده فرکانس خیلی پایین (فرکانس  2الی  477کیلوهرتز) با

شاخص خستگی معادل  12بدست آمد .بر این اساس حجم نمونه

استفاده از دستگاه اندازه گیري مدل  HI-3603ساخت شرکت

اشاره شده ) (nبا استفاده از رابطه ( )1براساس سطح اطمینان 32

 ،HOLADAYطبق روش استاندارد اندازه گیري IEEE Std 1140

درصد و میزان دقت  (d) 3تعیین گردید.

صورت گرفت .

z  2
2

n

()1
d2
جهت رعایت مالحظات اخالقی مطالعه در ابتداي برگه پرسشنامه
تاکید الزم بر اختیاري بودن همکاري دانشجویان جهت تکمیل
پرسشنامه صورت گرفت .پرسشنامه حاوي سه معیار خاص تا یرگذار
بر میزان احساس خستگی میباشد که معیار اول شامل خواب آلودگی
یا گیجی ،معیار دوم ناتوانی در تمرکز و معیار سوم ناراحتی جسمی
میباشد .تعداد سواالت براي هر معیار  17سوال و در مجموع
پرسشنامه حاوي  97سوال میباشد .افراد براساس بروز عالیم

جهت اندازه گیري با توجه مشخص بودن جهرت هراي میردان هراي
مغناطیسی و الکتریکی در اطراف نمایشرگر  ،جهرت نگهرداري پرروب
دستگاه اندازه گیري طبق استاندارد توصیه شده تعیین گردید و اندازه
گیري در فاصله  27سانتی متري از سمت روبروي نمایشرگر در محرل
قرار گیري کاربر صورت گرفت .داده هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار
 SPSS.v16و آزمررونهرراي آمرراري  T-Testو One Way Anova

مورد تحلیل قرار گرفت .تمامی آزمون ها در سطح معناداري  32درصد
انجام گرفت.

بهداشتی به هر سوال نمرهاي بین هرگز معادل صفر ،به ندرت معادل
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یافته ها:

میزان خستگی دانشجویان با توجه به نوع مدل نمایشگر معنادار است

گروه مورد مطالعه شامل  97مرد ( 42/3درصد) و  47زن (20/1

(.)P=7/712

درصد) با میانگین سنی (28/70)9/41سال بود که  21نفر (97
درصد) داراي ضعف بینایی و  43نفر ( 07درصد) بدون ضعف بینایی
بودند .میانگین مدت زمان روزانه کار با رایانه ( 2/29)2/19ساعت و
میانگین زمان کار مداوم با رایانه ( 2/14)1/79ساعت تعیین گردید.
نمایشگرهاي مورد استفاده از نوع  CRTو  LCDبود که  22عدد
 91/4درصد  CRTو  48عدد 68/6درصد  LCDمیباشد .عالوه
براین  93عدد( 22/0درصد) از این نمایشگرها یک تا سه سال26 ،
عدد ( 90/1درصد)  9تا  17سال و  2عدد ( 0/1درصد) بیشتر از 17
سال مورد استفاده قرار گرفتهاند  .جدول 1میزان خستگی دانشجویان
در سطوح مختلف مدت زمان پیوسته کار با رایانه و مدت زمان روزانه
کار با رایانه را نشان میدهد .آزمون مقایسه میانگینها نشان داد
اختالف میزان خستگی دانشجویان در سطوح مختلف مدت زمان
پیوسته یا مداوم کار با رایانه معنادار است ( )P=7/710و درسطوح
مختلف مدت زمان روزانه کار با رایانه معنادار نیست (.)P=7/20
جدول 2میزان احساس خستگی دانشجویان را با توجه به نوع
نمایشگر نشان میدهد .آزمون مقایسه میانگینها نشان داد اختالف
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شکل 1نمره خستگی دانشجویان بر مبناي معیارهاي اصلی پرسشنامه
میدان هاي الکترومغناطیسی نیز در سمت روبروي نمایشگرهاي مورد
مطالعه CRTو  LCDدر فاصله  27سانتی متري اندازهگیري شد که
نتایج آن در جدول  9آمده است .نتایج نشان داد اختالف شدت
مواجهه با میدانهاي مغناطیسی با توجه به نوع نمایشگر معنادار است
( .)P=7/721با این حال اختالف شدت مواجهه با میدانهاي الکتریکی
با توجه به نوع نمایشگر معنادار نبود(.)P=7/09

بررسی شرایط ارگونومیکی کار با نمایشگرهاي تصویري...
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جدول :2جدول توصیفی میزان خستگی دانشجویان با توجه به نوع

جدول  4میرزان احسراس خسرتگی دانشرجویان در سرطوح مختلرف

مدل نمایشگر

وضعیت آسایش بینایی بر مبناي وضعیت روشرنایی محریط ،وضرعیت
ارگونومیک مبلمان رایانه و وضعیت شرایط آسایش صروتی برر مبنراي

میزان خستگی
نوع
نمایشگر تعداد

میانگین ±
انحراف معیار

آلودگی صدا در محیط را نشان می دهد .آزمرون مقایسره میرانگین هرا

حداقل حداکثر Pvalue

نشان داد اختالف میزان خستگی ذهنی دانشجویان در سطوح مختلف
وضعیت آسایش بینایی ،وضعیت ارگونومیک مبلمان رایانره و وضرعیت

CRT

22

22/4 ± 16/2

94

38

LCD

48

42/4 ± 14/2

16

34

7/712

شرایط آسایش صوتی معنادار نیست ( .)P=7/148با ایرن حرال نترایج
توصرریفی نشرران داد نمررره خسررتگی در دانشررجویانی کرره در شرررایط
محیطی و ارگونومیک نامناس تري قرار داشتند بزرگتر است.

نتایج توصیفی نشان داد میانگین نمره خستگی در بین دانشجویان برا

همچنررین آزمررون آمرراري نشرران داد اخررتالف معنرراداري بررین میررزان

ضعف بینایی برابر ( 29/0 )10/2و در دانشجویان معمولی برابر()14/2

خستگی در دانشجویان در سرطوح مختلرف طرول عمرر رایانره مرورد

 46/9است .علیرغم باالتر بودن نمره خسرتگی دانشرجویان برا ضرعف

استفاده و فاصله از نمایشگر رایانه وجود ندارد(.)P=7/02

بینایی  ،تحلیل آماري نشان داد این اختالف معنادار نیست(.)P=7/70
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بحث:
استفاده از نمایشگرهاي تصویري معموال با ایجاد عوارضی بهداشتی در

اختالالت روانی و اختالالت خواب نیازمند کاهش مدت زمان استفاده

کاربران دائمی همراه است .نتایج نشان داد در بین سه معیار خستگی،

از نمایشگرهاي تصویري به کمتر از  2ساعت در روز می باشد (.)18

بیشترین نمره خستگی در بین دانشجویان مربوط به ناتوانی در تمرکز

مطالعه یه و همکاران نیز نشان داده است که کار مداوم خانمها با

و کمترین میزان مربوط به خستگی جسمی است .با این حال با توجه

نمایشگرهاي تصویري براي بیش از  2ساعت در روز می تواند بر

به محدوده نمره خستگی (بین صفر الی  )47میتوان گفت نمره

سالمت روانی آنها تا یر منفی ایجاد نماید (.)12

خستگی دانشجویان در شرایط متوسط و تا حدودي قابل قبول قرار

بین نوع نمایشگر و خستگی کاربران نیز ارتباط معناداري مشاهده

داشته است .باالتر بودن نمره خستگی ناشی از ناتوانی در تمرکز

گردید و خستگی کاربرانی که از نمایشگر  CRTاستفاده میکردند

دانشجویان میتواند منجر به تا یرات منفی در عملکرد آموزشی آنها

بیشتر از کاربران نمایشگر  LCDبود .در نمایشگرهاي  LCDهر

گردد.

پیکسل به طور جداگانه پردازش میشود و این عامل باعث میشود که

ارتباط بین مدت زمان پیوسته کار با رایانه با نمره خستگی

لرزش تصویر نمایشگر  LCDبسیار کمتر از  CRTباشد و در نتیجه

دانشجویان معنا دار بود .یکی از روشهاي کاهش خستگی ،لحاظ

کیفیت بهتر تصویر منجر به کاهش خستگی کاربران میشود .در

کردن زمان استراحت در حین کار با رایانه میباشد .مدت زمان

مطالعه شیه و لین جهت تعیین تا یر نوع نمایشگر  LCDو  CRTبر

استراحت براي کارهاي سخت رایانهاي در هر یک ساعت  12دقیقه و

روي عملکرد ذهنی ،نتایج نشان داد عملکرد ذهنی در استفاده از

براي کارهاي ساده تر در هر  2ساعت  12دقیقه توصیه شده است

نمایشگر  LCDدر مقایسه با نمایشگر  CRTدر شرایط مطلوب تري

( .)10مطالعه ناکازاوا و همکاران نیز نشان داده است که پیشگیري از

قرار دارد (.)13

با توجه به اینکه حد مجاز مواجهه با امواج الکترومغناطیس در

بین وضعیت روشنایی محل کار ،وضعیت ارگونومیک صندلی و

محدوده  VLFطبق استاندارد کنفدراسیون سوئدي کارگران حرفهاي

وضعیت آلودگی صدا در محل کار با میزان خستگی کاربران رایانه

) (TCOبراي شدت میدان مغناطیسی  27میلی آمپر بر متر و براي

ارتباط معناداري یافت نگردید .هرچند امتیازهاي خستگی براي

میدان الکتریکی  1ولت بر متر میباشد .مشخص گردید میزان مواجهه

وضعیتهاي نامناس اختالف قابل مشاهده اي با وضعیتهاي متوسط

کاربران نمایشگرهاي  CRTبا هر دو نوع میدان الکتریکی و

و مناس

داشت ،اما از لحاظ آماري معنادار نبود .کاهش آلودگی صدا

مغناطیسی باالتر از حد مجاز و براي نمایشگرهاي  LCDفقط میدان

در محیط تا حد توصیه شده  42دسیبل میتواند آسایش صوتی الزم

الکتریکی باالتر از حد مجاز می باشد .این نتایج مشابه نتایج مطالعه

را تامین نموده و به طور غیرمستقیم منجر به کاهش خستگی کاربران

قربانی شهنا و همکاران و محمودي و همکاران در مطالعه بررسی

گردد ( .)17در مطالعات مختلف تا یر روشنایی محل کار بر روي

شدت میدانهاي الکترومغناطیسی اطراف پایانههاي نمایشگر تصویري

خستگی کاربران گزارش شده است .شیه و لیندر در مطالعه خود

بود ( .)21 ,27در نمایشگرهاي  LCDعدم وجود المپ تصویر و

نشان دادند عملکرد بصري کاربران در شدت روشنایی  427لوکس

فرایند پرتاب الکترونی منجر به حذف میدانهاي الکترومغناطیس در

بهتر از  277لوکس بوده است ( .)13با این حال میزان روشنایی

محدوده  VLFشده است .تحقیقات نشان داده است مواجهه مداوم با

پیشنهادي با توجه به نوع وظیفه براي محل کار رایانه بین  977الی

میدانهاي الکترومغناطیسی میتواند منجر به بروز عالیم خستگی در

 277لوکس توصیه شده است (.)17

کاربران رایانه گردد ( .)22بنابراین استفاده از نمایشگرهاي  CRTبه

مطالعات زیادي به بررسی تا یر شرایط ارگونومیک صندلی بر روي

دلیل مواجهه بیش از حد با میدان هاي الکترومغناطیسی میتواند

خستگی کاربران پرداختهاند .با توجه به اینکه خستگی فیزیکی ناشی

ریسک ایجاد خستگی در کاربران را افزایش دهد.

از ارگونومیک نبودن صندلی خود عاملی براي خستگی ذهنی
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صندلی میتواند باعث کاهش خستگی شده

الزم به ذکر است موسسه استاندارد استرالیا ( )1337فاصله  92تا 02

و تا یر بسزایی بر روي آسایش کاربران داشته باشد .ورگاراو پیج و

سانتیمتر ،سازمان بین المللی استاندارد ( )1332فاصله حداقل 47

میباشد ،طراحی مناس

همکاران در مطالعهاي به بررسی طراحی مناس

صندلی بر آسایش

فیزیکی افراد پرداختهاند که مشخص گردید صندلی مناس

میتواند

سانتیمتر وابسته به اندازه حروف را توصیه کردهاند (.)17
اسمیت طی مطالعهاي در خصوص عوامل تا یرگذار بر خستگی

بهبود قابل مالحظه اي در آسایش فیزیکی افراد ایجاد کند (.)29

کاربران نمایشگرهاي تصویري ،بکارگیري استانداردهاي مناس

در بررسی تا یر فاصله چشم کاربر تا نمایشگر بر خستگی ذهنی نیز

بهبود ارگونومیکی کار را بسیار مو ر دانست ،هر چند براي عوامل

رابطه معناداري یافت نگردید .جاسچینسکی در سال  1388تا یر

سازمانی از جمله انگیزه و رضایت شغلی نیز سهمی را قائل شد (.)26با

فاصله نمایشگر ( 67الی )177را بر روي خستگی چشم کاربران

توجه به نتایج بدست آمده ،بنظر می رسد مو رترین روش کاهش

نمایشگر هاي تصویري بررسی نمود و نشان داد که کار با نمایشگرها

خستگی و بهبود عملکرد آموزشی دانشجویان جهت کاربري رایانه،

در فواصل کمتر از محدوده استاندارد توصیه شده باعث افزایش فشار

بهبود شرایط ارگونومیک محل هاي کار با رایانه و در نتیجه اتاق هاي

چشم میشود ( .)24عالوه براین جاسچینسکی و همکاران تا یر فاصله

در نظر گرفته شده براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی میباشد .انجام

و فوکوس تاریکی را نیز به طور همزمان بر خستگی چشم مورد

مطالعه تکمیلی با دامنه شمول کاربران بیشتر که از محدودیتهاي

بررسی قرار دادهاند که مشخص شد بدون در نظر گرفتن فوکوس

این مطالعه نیز محسوب میشود میتواند جزییات بیشتري را در این

تاریکی ،فشار بصري را میتوان با افزایش فاصله ،کاهش داد (.)22

زمینه تبیین نماید.

نتیجه گیری :
معیار ناتوانی در تمرکز بیشترین نمره خستگی را بره خرود اختصراص
داده است که می تواند بر عملکررد آموزشری دانشرجویان ترا یر منفری
ایجاد کند .مدت زمان پیوسرته کرار برا رایانره و نروع نمایشرگر مرورد
استفاده دو عامل بسیار مهم در ایجاد خسرتگی در دانشرجویان کراربر
رایانه تعیین گردید .رعایت اصول ارگونومیک کرار برا رایانره بره ویرژه
کاهش مدت زمان پیوسته کار با رایانه و استفاده از نمایشگرهاي با فن
آوري روز و همچنین بهینهسازي شرایط روشنایی و آکوستیکی محیط
میتواند خستگی دانشجویان را به طور قابل مالحظهاي کاهش دهد.
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Abstract

Introduction: This study aimed to determine the association between ergonomic conditions in the use of
visual displays and subjective feeling of fatigue in graduate students.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 70 graduate students were selected randomly from Hamadan
University of Medical Sciences. The data collecting technique was a standard questionnaire containing 30 questions
which covered the three criteria of drowsiness, inability to concentrate and physical discomfort. Ergonomic and
environmental working conditions were also measured and recorded. Meanwhile, the magnetic and electric field
intensities in the very low frequency range were measured according to standard methods. Then the data were analyzed
using descriptive and inferential statistics.
Results: The scores of indices of drowsiness, inability to concentrate, physical discomfort were 17.8 (6.5), 18.7 (4.4),
11.9 (6.9), respectively. There was a significant association between the continuous time of working with computer and
fatigue (P=0.017). Significant correlation was found between the type of display used and the level of fatigue
(P=0.012). However, Significant correlation was not found between environmental conditions of the workstations and
feeling of fatigue (P=0.07). The difference in the intensity of magnetic fields was also significant with respect to the
type of display (P =0.021).
Conclusion: Inability to concentrate index had the highest fatigue score that could have a negative impact on the
academic performance of students. Regarding ergonomic principles of work with computers, especially decreasing the
continuous time of working with computers and using the latest visual displays can significantly reduce the level of
fatigue in students.
Key words: Feeling of fatigue, Computer, Visual displays.
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