
  

 

با پیشرفت علم و مکانیزه شدن صنایع و ادارات، نیییا    

به رایانه بیشتر ا  قبل شده است. استفاده ا  راییانیه        

اگرچه سبب آسان تر شدن کارها شده است امیا در      

عین حال خود می تواند باعث بوجود آمدن مشکیتت  

فراوان جسمی شود. به همین جهت شناخت عوارض و 

 نحوه استفاده صحیح ا  کامپیوتر ضروری است.

 عوارض بوجود آمده در اثر کار با رایانه:

 دردهای عضتنی (1

 درد مچ دست و اندام فوقانی (2

 سر درد و گردن درد (3

 کمر درد (4

 خمیدگی پشت (5

 مشکتت بینایی (6

 ا ر ن و ن و م ا   ک ا ر   ب ا   ر ا ی  ا ن ه 

 پردیس خواهران)علیه السالم( دانشگاه امام صادق

 معاونت دانشجویا و فرهنگا

 تربیت بدنی 

 

 79خرداد 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از آسیب چشم:
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در ادامه نکاتی در مورد نحوه پیشگیری ا  کیمیر درد و         

 گردن درد، مچ درد و آسیب چشم خواهیم داشت.

 

 

 پیشگیری از کمر درد و نردن درد:

 

 

 

 

 پیشگیری از مچ درد:
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 جمع بندی:

به منظور جلوگیری ا  درد در ناحیه مچ دست،هنگام کار 

با کامپیوتر بهتر است مچ دست صاف باشد و ترجیحا ا    

  یک تکیه گاه برای راحتی بیشتر مچ ها استفاده شود.

سانتی متری نسبت به باالترین  55چشم باید در امتداد 

نقطه ی مانیتور قرار داشته باشد تا هم چشیم کیمیتیر       

آسیب ببیند و هم گردن در حین کار با کامپیوتر به بیاال  

  و پایین خم نشود.

برای جلوگیری ا  آسیب های کمر و ستون فقرات بهتیر  

 .است که هنگام کار با رایانه آن را صاف نگه داریم

بهترین حالت قرار گیری ساعد و با و این است که بیا و    

ها به صورت صاف قرار بگیرند و با ساعد  اویه ی قائمیه  

 .بسا ند

برای جلوگیری ا  کمر درد بهتر است ا  صندلی مناسب 

و یا یک بالشتک که گودی کمر شما را پر کند استفیاده  

 کنید.

قرار گیری شانه ها باالتر ا  حد طبیعی،در هنگام کار بیا  

کامپیوتر باعث درد در شانه ها و در درا  میدت بیهیم          

  خوردن تناسب اندام شما می شود

برای جلوگیری ا  اسیب دیدن پنجه ی پا بهتر اسیت ا     

 . یک تکیه گاه استفاده کنید

اگر به ستمت  انو های خود عتقه مند هستید حیتیمیا    

 ایییین میییورد را رعیییاییییت کییینییییییید.                     

وضعیت صحیح  انو ها مانع ا  بی حسی و خواب رفتن پا 

 .های شما می شود

 وضعیت صحیح:

 مچ دست صاف می باشد. (1

چشم در امتداد باالترین نقطه ی مانیتیور قیرار      (2

 .دارد

 .گردن صاف است (3

 .کمر به صورت صاف قرار گرفته و تکیه گاه دارد (4

 .ارنج به صورت قائمه است (5

 . گودی کمر به وسیله ی صندلی پر شده است (6

پنجه ی پا در وضعیت مناسب و روی تکیه گیاه   (7

  قرار دارد.

 انو ها با  هستند و کمترین فشار روی آن هیا       (8

 وارد می شود.

 استفاده صحیح از کیبورد و موس:

 

 

  

 

 

 

در تصویر  یر با ارتفاع استاندارد میز رایانیه، ارگیونیومیی       

صندلی، وضعیت صحیح قرارگیری بدن در هنگام کیار بیا     

 رایانه آشنا می شوید.
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