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امـروزه مـا در اکثـر کارهایمـان از کـامپیوتر و      . تغییـر کـرده اسـت   هـا طبیعت کـار، در طـی سـال   

سر ها همین طور پشت میزمان بنشینیم و آخرتمایل داریم ساعت. کنیماستفاده میتکنولوژي

بدتر از آن، نشسـتن بـه حالـت قـوز کـرده روي صـندلی       .هم بدنمان درد بگیرد و کوفت برود

باشید، به هرحال حالت طبیعی بدنتان نیست و بر کمر و مفاصـلتان  نیز، هرچقدر هم که راحت

به هاي شما هم بخاطر خیره شدن به مانیتورنیازي نیست که بگوییم چشمدیگر . آوردفشار خواهد

پس باید تمریناتی را انجام دهید تا بر بدنتان فشـار زیـادي وارد   .شوندمدت طوالنی خسته می

جلـب  اند و توجه دیگران را به شمااي طراحی شدهاز این تمرینات به طور ماهرانهبرخی. نیاید

. دهید آشنا خواهیـد شـد  مطلب با تمریناتی که باید پشت میز کارتان انجامدر این . نخواهد کرد

تـر باشـید و پـس از کـار احسـاس      فعـال این تمرینات به شما کمک خواهند کرد تا در محیط کار

.خستگی نکنید

ساده ترین و موثرترین تمرینی که می توانید پشت میـز کارتـان انجـام    تمرینات کششی–1

ي کششی همچون، تمرین کششی گردن، نگاه داشتنتمرینات ساده. استتمرین دهید همین

خواهـد  پاهایتان در یک خط صاف، و تمـرین کششـی بازوهـا، فشـار زیـادي را از بـدن شـما بـر        

شود، و این باعث خواهددهید، عضالتتان ریلکس میوقتی تمرینات کششی انجام می.داشت



عقب هـل دهیـد   تان را بهند ساعت یکبار صندلیکافیست هر چ. اي بگیریدشد تا انرژي تازه

.و چند تمرین کششی انجام دهید تا خودتان تغییرات را متوجه شوید

هایتـان را  اي مـانیتور را خـاموش کنیـد و چشـم    چنـد لحظـه  هایتان را ببندیدبراي مدتی چشم–2

ان باشـد کـه بـه چشـم     هایتان را نمناك کنیـد، منتهـا یادتـ   با کمی آب چشمتوانیدحتی می. ببندید

پلکتان را آب نپاشید، بلکه با یک تکه دستمال مرطوب، وقتی چشم هایتان را بسته ایدهایتان

هایتـان همیشـه ریلکـس   اگر هر چند ساعت یکبار ایـن کـار را انجـام دهیـد، چشـم     .مرطوب کنید

ر زبـ همچنـین دیگـر پوسـت اطـراف چشـم هایتـان خشـک و       . خواهند بود و کمتر خواهند سـوخت 

. نخواهد شد

حتـی  تان را به عقب هل دهیـد، خـم شـوید و انشـگتان پاهایتـان را لمـس کنیـد       صندلی–3

تـان را چنـد   صـندلی فقط کافیسـت ! نیازي نیست براي این تمرین از روي صندلی بلند شوید

تـرین  اصـلی .را لمـس کنیـد  سانتی به عقب هل دهید و خم شوید و نـوك انگشـتان پاهایتـان   

شـود، کمـر   مـی بیشـترین فشـار و آسـیب را در کارهـاي پشـت میـزي متحمـل       قسمت بدن که 

4تا 3هر چند ساعت این تمرین را. با این تمرین، عضالت کمرتان را خواهید کشید. است

. بار انجام دهید

این تمرین به تقلید از یک ژست کمرتان را صاف کنید و روي صندلی چهارزانو بنشینید–4

صاف نشستن، نه تنها .پاهایتان مفید استو هم براي کمرتان و همیوگا طراحی شده است،

کـامپیوتر دوال شـوید جلـوگیري خواهـد     کند، بلکه از اینکـه جلـوي  حالت نشستن شما را اصالح می



خواهید چهارزانو بنشـینید یـا اینکـه دوبـاره بـه حالـت       میهمچنین تکان دادن پاها زمانی که. کرد

. را در پاهایتان بهبود خواهد بخشیدخونعادي بازگردید، جریان

شـاید تنهـا ایـن    هایتان را باال بیاورید و پشت سرتان نگـاه داریـد  براي چند ثانیه دست–5

تان عالی بازوها و عضالت سرشانهتمرین، مقداري توجه دیگران را جلب کند، اما واقعا براي

ایـن تمـرین، کـامال فشـار روي     گذشت، با انجام وقتی مدتی از پشت کامپیوتر نشتنتان. است

حتی با وجود اینکه کارهاي پشت میزي، فعالیت خاصی ندارنـد،  .هایتان را کاهش دهیدسرشانه

بنابراین هنگام کار، با انجام ایـن تمرینـات، بـدنتان   . آیدشما فشار وارد میاما بهرحال بر بدن

.را ریلکس و با انرژي نگاه دارید


