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سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوس های طـبـیـعـی
ستون فقراتتان حفظ گردند از تشکی که فـرو رفـتـگـی
داشته و به اصطــالح شکم داده استفاده نکنید ،اگر الزم
بود زیر تشک یک تخته قرار دهید ،بالش همانـطـور کـه
تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز بـایـد
تکیه گاه فراهم آورد.

در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید ،اندکی زانوهایتان
را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید هنـگام
خـوابـیدن به پشت ،یک بالش زیر زانوهـا قـرار دهـیـد
هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تـا قـفـسـه
سینه جمع نکنید هیا گـاه به روی شکم نخوابید چـون
به کمر و گردنتان فشار وارد می آید هرگاه خواستید ایـن
کار را بکنید حتما یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار
دهید هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دسـت
ها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید
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ه لن کرد و بمل اشیاء

همواره از ناحیه زانوها در حالی که کـمـر خــود را
صــاف نگاه داشته اید خم شـویـد ،هـیـا گــاه از
نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید ،هــیـــا گـاه جسـم
سنگینی را باالتر از سطح کمر نیاورید.پـاهـا را انـدکی
از یکدیگر فاصله داده تـا روبـروی جــســـم قــرار
گـیــرید ،عضالت شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و
بـا استفاده از عضالت پا جسم را از زمین بلند کنـیـد،
سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید هنـگـام حـمـل
بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشـتـه و
بازوها را خم نگاه دارید ،عـضالت شـکم را سفت و بـه
آهستگی گام بردارید .هنـگام روی زمیـن قـرار دادن
اجسام نیز همان مراحل بلنـد کـردن را بـه طــور
مـعـکـوس انجام دهید  .هنگام حمل کیف و چـمـدان
آن ها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنیـد تـا
توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد ،همیشه بـیـن
هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آن ها ،گـزیـنـه
هـل دادن را انتخاب کنید.
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معاونت دان ج سی و فرهنگی
تربیت بدنی
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هنگامیکه در مورد سالمتی صــحبت بـه میـان مــی
آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بــدن
شـمـا هـنـگام فعالیت های گوناگون در رأس فهرست
عوامل مهم سالمتی قـرار خـواهد گـرفـت ،زیـرا بــه
انـدازه تغذیه مناسب ،ورزش ،پـرهـیـز از مواد الکلی و
سیگار ،در حفظ سالمتـی بـدن موثـر مـی بـاشـد
وضـعـیت صحیح قرارگیری اندام ها کمک مـی کنـد
تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و
خـستگی کمتر به انجام رسانید
چرا داشتن وضعیت درست و مناسب مهم است؟
وضعیت خوب به ما کمک می کند که استخوان ها و
مفاصل را در هماهنگی باهم ،صحیح نگه داریـم بـه
طوری که عضالت به درستی مورد استفاده قرار مـی
گیرند و از بروز ناهنجاریهای قامتـی نـرـیـر پشـت
گرد،کمر گود ،شانه افتاده ،سر به جلو و جلوگـیـری
کرده همچنین درروند بهبود این ناهنجاریها کـمـک
شایانی می کند
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همچنین استرس را بر روی رباطها که ستون فقـرات را
بهم متصل میکنند ،کاهش داده و احتمال آسیب را نیـز
کم می کند
به عضالت اجازه می دهد تا کارآمدتر کار کنند ،به بـدن
اجازه می دهد که از انرژی کمتری استفاده کند بنابراین
از خستگی عضالنی جلوگیری می کند.
برای حفظ وضعیت مناسب ،شما به انعطاف پـذیـری و
قدرت عضالنی کلی در بـدن بـخـصـو در عضـالت
نگهدارنده ستون مهره نیاز دارید عالوه بر ایـن ،بـایـد
عادت های ظاهری خود را در خانه و محل کار تشخیص
دهید و در صورت لزوم آنها را اصالح کنید.
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سر را باال نگاه دارید ،قـائــم و راست ،چانه را به عقب و
یا پهلو کج نکنید ،قفسه سینه را جلو نـگـاه داشـتـه و
استخوان کتـف را عقب نگاه دارید ،زانـوها را صـاف نـگاه
داشته و فر سرتان را به سـمت سـقف بکشید ،شکم را
بداخل دهید ،باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید سعی
کنید به مدت طوالنی در یک وضعیت نایستــیــد امــا
هــرگاه مجبور به این کار شدید ،سعی کنـید یـک پـای
خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پـایـه
باال نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـاال آمــده را بــا
پـای دیگـر عوض کنید هنگام ایـستادن وزن خــود را
روی هـر دو پا توزیع کرده و بـهتـر اسـت پـاها را نـیـز
به اندازه عرض شانه از هم باز کنید.
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سر را باال نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیـم بـه
جلو نگاه کنید شانه های خود را در یک راسـتـا بـا
مابقی بدنتان حفظ کنید .حرکت طبـیـعـی بـازوهـا
هنگام راه رفتن را مختل نکنید(حرکت دست و پـای
مخالف) پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و
به اطراف منحرف نکنید.

زانوها باید هم سطح باسن و یا بـاالتـر از آن قرار گیـرد
برای این کار می تـوانید از یک چهار پایه استفاده کنید،
پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند  ،سعی کنید در یـک
وضعیت بیش از  ۰۳دقیقه ننشینید برخیزید و پـس از
انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا بنشینید
هـنـگام برخاستن از حالت نشسته به سـمـت جـلـوی
صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید ،از
خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید ،سپس حرکت
کششی انـجام دهید مثال  ۰۳مرتبه کمر خود را خم و
راست کنید ،از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکـان
خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خـود را بـه
سمت دلخواه بچرخانید

هنگام ن هتن پ ت میز کامپی تر

نکاا زس ر

نیز ت ج کنی  :ران موازی با سطح کف اتـا

حویع ن هتن:
صاف و قائم بنشینید ،کمر راست و شانه ها به عقب
بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد،
سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن
حـفـظ گـردنـد ،وزن بدن را به طـور مسـاوی روی
دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد.
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بـاشـد

،آرنج باید اندکی از  ۰۳درجه گشوده تر باشد ما دست
ها باید مستقیم باشد و به سمت باال و پایین زانـوهـا ۲
الی  ۰سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر بـاشـد
مونیتور باید  ۵۴الی  ۴۴سانتی متر از پیشانی فاصــلـه
داشته باشد راس مونیتور نیز با سـطح چشـم هــا در
یـک راسـتـا باشد صفحه کلید بهتر است  ۲سانتی متر
باالتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد
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