ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ :

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺨﺺ رﻏﺒﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﺛﺮ ﺗﺪاوم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺛﺮات ﺳﻮء ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
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ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ) ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺪاوم  3ﺗﺎ  5دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﻌﺪ
از ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺪاوم  10ﺗﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ( از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎ و  ...ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﯿﺪ.

-2

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد  .ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر و اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
ﺷﺪه و آﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-3

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ دور ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

-4

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﺎدی ،از درد ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
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در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻧﺮﻣﺶ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ  :در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ )ﻣﺜﻞ اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ و  ...ﺧﻮددداری ﺷﻮد زﯾﺮا اﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮد ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :
 در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﻔﻪ ای در ﮐﺎرﺗﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮑﺒﺎر ،ﯾﮑﺒﺎر از ﺟﺎﯾﺘﺎنﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
-

ﺑﺮﺧﯽ از ورزﺷﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﮐﻤﺮ ): (1
ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺗﺎن
را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺘﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً راﺣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪت  10ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﯿﺮویدﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﺎف ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻤﺮ ): (2
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ. ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻨﻪ ﺗﺎن را از ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و اﻣﺘﺪاد ﺷﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮﺗﺎنرا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر
را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
 -زاﻧﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻔﺴﺘﺎن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ :
 اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻃﻮریﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻗﺮار دارد دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.
 در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ. -ﺑﺮای ﻣﺪت  10ﺛﺎﻧﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﺳﺮ و ﮔﺮدن
ﺳﺮ را ﺧﯿﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و 3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ را روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭼﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎن ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ودر اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ  3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را  5ﺗﺎ  10ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺸﻤﻬﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺮ را ﭼﻨﺪﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ وارد
ﺷﻮد ﮐﻒ دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را روی ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﭘﺲ از  20ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎ را
از روی ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻓﻮاﺻﻞ
دور ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ :
  2ﺷﯿﺊ را ﮐﻪ ﻧﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻓﺎﺻﻠﻪ 6-5ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  10-15ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮروی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را ﺑﻪ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

دﺳﺘﻬﺎ و ﻣﭻ ﻫﺎ :
 ﮐﻒ دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ و در ﺟﻠﻮی ﺧﻮد و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ.
 ﺳﺎﻋﺪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺻﺎف ﻧﮕﻪدارﯾﺪ.
 -در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ  5-8ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﻬﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺎن :
 ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن را از ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﻣﺪت  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
-

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ اول را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

