دریچه
یکشنبه  31مرداد 1395

قانون جاذبه اهميتي نميدهد كه شــما چيزي را
خوب يا بد ميدانيد يا آن را ميخواهيد يا نه ،قانون
جاذبه صرفا به انديشه شما پاسخ ميدهد .پس اگر به
قرضهاي بزرگتان فكر ميكنيد و به خاطر وجود
آنها احســاس ناراحتي ميكنيد فركانس مربوط به
اين افــكار را نيز به كيهان ميفرســتيد“ :به خاطر
اين همه بدهي حال خوشــي ندارم” .به اين ترتيب،
بدهي را براي خودتان مسجل كردهايد و هر لحظه
به آن ميانديشيد ،در نتيجه قرض و مشكالت مالي
بيشتري را جذب زندگي خود ميسازيد.
قانــون جاذبه يكــي از قوانين طبيعت اســت.
شخصي نيست و خوب و بد را هم از هم تشخيص
نميدهد .اين قانون افكار تو را دريافت ميكند و به
شــكل تجربيات زندگي به تو باز ميگرداند .قانون
جاذبــه به تو همان چيزي را ميدهد كه به آن مدام
ميانديشي.
اكثر ما خواسته و ندانســته وقايع زندگيمان را
جذب ميكنيم و معتقديم كنترلي روي آنها نداريم.
افكار و احســاسهايمان به صورت خودكار عمل
ميكنند ،در نتيجه ،همه چيز را ناخودآگاه و ناخواسته
جذب ميكنيم.
كسي خواهان وقايع ناگوار در زندگياش نيست.
پس احتماال پيش از آشنايي با راز بزرگ وقايع منفي
را ناخواســته به زندگيات دعوت كردهاي .دليل آن
هم ناآشــنايي با راز بزرگ و نيروي خالق افكارمان
بوده است.
احساس هديه ذاتي بسيار ارزشمندي است كه به
ما نشان ميدهد به چه ميانديشيم.
احســاسهايت فورا نوع افكارت را مشــخص
ميكنند .در گذشته ،حتما اين تجربه را داشتهاي كه
پس از شنيدن يك خبر ناگوار ناگهان حالت بد شده
اســت .حتي فورا درد يا سوزشي را در معده يا قلبت
حس كردهاي .پس احساسهاي تو فورا از افكارت
خبر ميدهند .بايد نســبت به احساســاتت هوشيار
باشي ،و با آنها هماهنگ؛ چون اين سريعترين راه
پي بردن به آن چيزي است كه در فكرت ميگذرد.
مطلب سادهاي اســت كه با چند سوال و جواب
كوتاه روشــن ميگردد“ :ميخواهم بدانم االن چه
جور چيزهايــي را دارم جذب خود ميكنم؟” از خود
ميپرسم“ :االن چه احساسي داري؟” جواب ميآيد
كه“ :احســاس و حــال خوبــي دارم” پس تصميم
ميگيرم همين افكار و رفتار فعليام را ادامه دهم.
اگر می خواهید صاحب شــغل شوید و دست تان
در جیب خودتان باشــد ،رزومه متفاوت تری بنویسید
تا مصاحبه کنندگان متقاعد شــوند تا شــما را برای
مصاحبــه دعوت کننــد .رزومه ی خوب نوشــتن از
جملــه مهارت هایی اســت که به خصــوص برای
فارغ التحصیــان دانشــگاهی پراهمیت به شــمار
می رود؛ با رزومه ی خوب می توان خود را به درستی
تبلیغ و توجه مخاطبان را به خود جلب کرد .در ادامه
به توصیه هایی می پردازیم که با به کارگیری آن ها
می توان رزومه ای تاثیر گذارتر نوشت.
از غلط امالیی اجتناب کنید
یکی از اشتباهات مرگبار در نوشتن رزومه داشتن
غلط امالیی اســت و خواننده رزومه شــما زمانی که
متوجه غلط امالیی یا دســتوری و نگارشی در رزومه
شما شود آن را حمل بر بی کیفیتی شما می گذارد و
شمارا بدون شــک فردی بی خیال می پندارد که در
آینده از کنار مسئولیت های خود شانه خالی می کنید؛
پس تا حد امکان رزومه خود را چند بار بخوانید.
از قالب های پیچیده دوری کنید
بسیاری از افراد گمان می کنند که نوشتن رزومه
در قالــب های پیچیــده باعث جذاب شــدن رزومه
می شــود ولی بایســتی به این افراد گفت که آن ها
سخت در اشتباه هســتند و هر چه ساده تر و تمیزتر
رزومه خود را بنویســند می توانند تأثیر بیشــتری بر
روی مخاطب خود بگذارند .پس توصیه ما اســتفاده
از فونت مناســب با اندازه مناسب و رنگ مشکی بر
روی صفحه سفید است و همچنین ما به شما توصیه
می کنیم که اطالعات شــخصی خود را باالی تمام
صفحات رزومه به صورت تمیز و ساده بنویسید.
خالصه بنویسید
نوشتن رزومه های طوالنی و بلند باعث انصراف
خواننده از ادامه خواندن آن می شــود و این موضوع
باعث می شــود که شــما فرصت شــغلی خود را از
دست بدهید ،پس پیشــنهاد ما به شما این است که
تا می توانید صرف ًا اطالعات مفید را درون رزومه خود
قرار دهیــد و از گفتن جزییات بپرهیزید ،اگر شــما
بتوانید هر  10ســال تجربــه را صرف ًا در یک صفحه
بنویسید می شــود گفت که اصل خالصه نویسی را

فرشته کریمی زاده مشاور کودک و خانواده درباره
دالیل افزایش فحاشــی در جامعه گفت :خشم امری
طبیعی است و در همه افراد وجود دارد اما تبدیل آن
به کلمات ناشایست یا برخورد فیزیکی از عدم کنترل
هیجانات ناشــی میشــود و فرد انتخاب میکند که
چگونه خشم خود را بروز دهد.
وی ضمن اشاره به اثرات مخرب فحش دادن بر
فرد و جامعه بیان کــرد :فرهنگ هر جامعه در رواج
فحاشــی افراد نقــش مهمی دارد و افــراد از همان
کودکــی از بزرگترها ،در مدرســه و به خصوص از
رسانههای رسمی و غیر رسمی حرف های ناشایست
را می آموزند و در بســیاری موارد برای شــوخی با
یکدیگر از الفاظ نامناســب استفاده می کنند که این
امر در عادی شدن و افزایش فحاشی در جامعه بسیار
موثر است.
کریمی زاده ادامه داد :در حال حاضر تمام اقشــار
جامعــه از جمله افــراد تحصیل کــرده ،کودکان و
نوجوانان نیز به فحش دادن و گفتن الفاظ ناشایست
چه در هنــگام عصبانیــت و چه در قالب شــوخی
می پردازند که این امر بیش از هر چیز از ناتوانی افراد
در کنترل هیجانات ناشی می شود.
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قانون جاذبه

حس خــوب و فكر منفي هيــچ وقت هم زمان
تجربه نميشوند .اگر حس مثبتي داري ،بدين دليل
است كه فكرت مثبت است .ميتواني هر چه را كه
به آن عالقه داري به دســت آوري به اين شرط كه
احساس خوب و مثبتي داشته باشي .در ضمن ،حال
و احســاس خوب جزو ارزشــمندترين خواستههاي
همه ماست .اين قانون كاملي است.
دقيقا همــان چيزي برايتان پيــش ميآيد كه
حســش ميكنيد ،نــه آن چيزي كــه در ذهنتان
ميگذرد.
به همين دليل ،شــخصي كه صبح هنگام ،حين
بلند شدن از تخت انگشــت پايش به جايي كوبيده
ميشــود آن روز وقايــع دردناك ديگــري را نيز
تجربه ميكند .او نميداند كوچكترين نوســان در
احساســاتش ميتواند تمام وقايع روز و زندگياش
را عوض كند.
اگر روزي را با احساس خوبي شروع كنيد و اجازه
ندهيد چيزي روي اين احســاس تاثير منفي بگذارد.
ميتوانيد طبق قانون جاذبه اين احساس لذتبخش
را حفــظ كنيد و وقايع و كســاني را كه آن حس را

تقويت ميكنند به سوي خود بكشانيد.
همه ما روزهاي بدي را تجربه كردهايم كه انگار
همه اتفاقهاي آن منفي و نااميدكننده بوده اســت.
جريان منفي آن روز با يــك تفكر منفي اوليه آغاز
شد كه ممكن است حتي متوجه آن هم نشده باشيم.
اين فكر ،انديشــههاي بد ديگري را به خود جذب
كرد و روي اين فركانس منفي فكري ايســتاديم تا
باالخره اتفاق ناگواري را تجربه كرديم .وقتي نسبت
بــه اين اتفاق واكنــش منفي نشــان داديم ،وقايع
ناخوشــايند ديگر را هم جذب كرديم .واكنشهاي
منفي بدين ترتيب مسايل را تشديد ميكنند .اما اگر
فركانس فكري خود را تغيير دهي و بهبود بخشــي
ميتواني از زنجير وقايع منفي رها شوي.
ميتواني افكارت را در جهت آنچه كه ميخواهي
تغيير دهي و زماني كه احســاسهايت مثبت شدند،
بدان كه كاينــات اين تغيير مثبت را دريافت و ثبت
كرده اســت و در تعويض فركانس فكريات موفق
شدهاي.
مهم اســت دريابيــم كه چگونــه ميتوانيم آن
احســاس فراواني و ثــروت را همين حــاال ايجاد

راهکارهایی برای نوشتن رزومه متفاوت

رعایت کرده اید و اینکه شــما بایســتی نهایت ًا رزومه
خود را در  2صفحه جمع وجور کنید.
دروغ نگویید
شاید بسیاری باشند که برای پر مالت کردن رزومه
خود دســت به دروغ گفتن بزنند و یــا اندکی درباره
واقعیات اغراق کنند .اما نکته مهم این اســت که این
دروغ ها در صورت برمال شــدن باعث از دست رفتن
اعتبار شــما می شــود و اگر هم در صــورت گفتن
واقعیت شانسی داشته باشید با گفتن دروغ آن شانس
از شما گرفته می شــود و بدون در نظر گرفتن بقیه
توانایی های شــما صرف ًا به خاطر دروغ گفتن از کار
برکنار می شوید.
بر تجربه های خود تمرکز کنید
تعداد زیادی از تازه فارغ التحصیالن دانشگاهی در

پیدا کردن شغل مورد نظر خود دچار مشکل می شوند.
دلیل این امر هم اصرار شــرکت ها به استخدام افراد
با تجربه است .از طرفی دیگر معموال دانشجوها فاقد
تجربه های الزم در زمینه ی کاری مورد نیاز هستند.
بنابراین برای اینکه رزومه ی بهتری داشــته باشید
بر مهارت های کســب شــده از پروژه های مختلف
غیرکاری مثــل پروژه های دانشــگاهی یا کارهای
داوطلبانه تمرکز کنید.
موفقیت های خود را بیشتر توضیح دهید
شاید در یک مســابقه ،کنفرانس یا آزمونی خاص
شــرکت و رتبه ی مهمی را کسب کرده باشید .برای
اینکه مخاطب شما بیشتر در مورد نقش این موفقیت
در زندگی کاری شما و توسعه ی مهارت ها اطالعات
بگیرد ،باید در مورد آن بیشــتر توضیــح داد .اگر در
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كنيــم .اتومبيل دلخواهت را اجــاره كن و بران .به
خانه مورد عالقهات ســر بزن .هر چه الزم اســت
انجام بده تا آن احســاس داشتن را به دست آوري.
سپس اين حسهاي خوب را به خاطر بسپار زيرا در
جذب كردن خواستههايت بسيار موثر واقع ميشوند.
اگر احساس كني آنچه كه دلت ميخواهد همين
امروز به تو تعلق دارد و اين احســاس در تو قدرت
داشته باشد ،انگار به آرزويت رسيدهاي و همين طور
هم خواهد شد .ممكن اســت روزي از خواب بيدار
شوي و ببيني آرزوهايت برآورده شده يا ممكن است
ناگهان فكر يا راهحلي به ذهنت برســد .اگر نظرت
اين باشد كه “بله ميتوانم اين كار را انجام دهم .اما
از اين كار متنفرم” بدان كه مسير درستي را در پيش
نگرفتهاي .گاهي اوقــات بايد به فكرت عمل كني
كه البته اگر اين كار با خواســت كاينات هماهنگ
باشــد ،احســاس خوبي نيز خواهي داشت .احساس
زنده بودن و شــادابي .انگار مرور زمان ديگر برايت
مطرح نيست و ميتواني تمام مدت آن كار را ادامه
دهي.
فعاليت كلمهاي اســت كه بــراي خيليها معني
“كار” ميدهــد .امــا فعاليــت پرانگيــزه اصال به
كار كردن شــبيه نيست .تفاوت اين دو در اين است
كه فعاليتهاي پرانگيزه گامهايي هستند كه به نيت
دريافت خواســتههايت برميداري .اما اگر بخواهي
فقط فعال باشــي چه بسا با اين كار از خواستههايت
فاصله هم بگيري .فعاليت پرانگيزه آســان و روان
صــورت ميگيرد و شــادي به بار مــيآورد ،چون
روي فركانس دريافت كــردن عمل ميكند .تصور
كن زندگي رودخانهاي پرتالطم اســت .احســاس
فعاليت بدون انگيزه به شنا كردن خالف جهت آب
ميماند .سخت و پردردسر تجربه ميشود .اما زماني
كه عمل تو به نيت دريافت كردن باشــد ،احساس
ميكني بر موجهاي رودخانه سواري و با جريان آن
هماهنگ هستي .روان و راحت عمل ميكني .اينها
احســاسهاي فعاليت پرانگيزه و هم جهت بودن با
كاينات هستند.
گاهي اوقــات عمل تو آنقدر ســهل به نظرت
ميآيد كه آن را به حســاب نميآوري ،تا زماني كه
چيز ارزشــمندي به خاطر همــان عمل به تو تعلق
گيرد .اما وقتي ميايســتي و بــه عقب مينگري،
ميبيني عالم تو را به ســوي خواستههايت هدايت
كرده است.
مسابقه ای شــرکت کرده اید ،رتبه شما در میان چه
تعداد شــرکت کننده چند شده اســت؟ در نهایت نیز
نــکات مهم رزومه ی خــود را در باالی صفحه قرار
دهید تا سریع تر به چشم مخاطب بخورد.
در مورد عالئق شــخصی خــود قناعت
نکنید
شــرکت ها تنها به دنبال مهارت های تخصصی
شــما نمی گردند .در این میان ویژگی های فرهنگی
شــما و ارزش های شــرکت هم بــرای کارفرمایان
اهمیت باالیی دارد .بنابراین با داشتن فرهنگی نزدیک
می توان از بروز تنش های کاری در آینده جلوگیری
کــرد .تنها به گفتن “کتاب خوانــدن یا فیلم دیدن را
دوست دارم” قناعت نکنید و لیست کتاب ها ،فیلم ها
یا ورزش مورد عالقه ی خود را هم ذکر کنید.
اطالعات بی فایده را ننویسید
اینکــه در دوران دانشــگاه چــه کالس هایی را
گذرانــده یا چه کارهایی را بــه عنوان کار حرفه ای
انجــام داده اید بــرای مصاحبه کننــده و در جریان
مصاحبه شــغلی هیچ اهمیتی ندارد .به جای نوشتن
اینچنیــن مواردی در نحــوه ی تاثیرگذاری آن روی
اهداف تیمی یا سازمانی تمرکز کنید؛ به این معنی که
کار شما چطور باعث پیشرفت تیم شده است.
کلیشه ای نشوید
لغات و اصطالحات خاصی هســتند که معموال به
صورت کلیشــه ای در رزومه هــای کاندیداها تکرار
می شوند .هر چه این لغات و اصطالحات بیشتر تکرار
شوند ارزش آنها بیشــتر از میان می رود .هدف شما
متمایز بودن از دیگران است .بنابراین از کلیشه هایی
که می دانید بسیاری از افراد دیگر از آنها استفاده می
کنند دوری کنید.
رزومه را به بهترین نحو ارسال کنید
 95درصــد کاندیداها رزومه خــود را به صورت
آنالین ارسال می کنند که البته هیچ اشکالی ندارد .از
طرف دیگر رزومه ای که از طریق ایمیل ارسال شود
ممکن است نادیده گرفته شود و یا فراموش شود .چرا
به پســت کردن و یا حتــی تحویل رزومه به صورت
رو در رو فکــر نکنید؟ در این صــورت احتمال دیده
شدن شما بسیار بیشتر می شود.

وی تصریح کرد :توصیه می شود آموزش کنترل
هیجانــات به خصــوص به کــودکان و نوجوانان از
طریق رســانهها و آموزش های رسمی و غیر رسمی
در مدارس صورت گیرد.
کریمی زاده نقش فضــای مجازی را در افزایش
ناســزا گویی و بیحرمتی افراد با یکدیگر بسیار موثر
دانســت و افزود :افراد به دلیــل آن که در فضاهای
مجازی اغلب فاقد هویت واقعی هســتند به راحتی
به توهین و فحاشــی می پردازند که مهم ترین دلیل
آن عدم ارضای نیازهای افراد و درونی نشدن ارزش
احترام به یکدیگر است.
وی گفت :برای جلوگیری و از بین بردن فحاشی
در جامعــه مهم ترین راهکار آموزش راه های کنترل
خشم و هیجانات به فرد و درونی کردن ارزش هایی
نظیر عــدم توهین و احتــرام به یکدیگر اســت .با
شناسایی درست نیازهای خود و دیگران به خصوص
در ســنین کودکــی ،نوجوانــی و جوانی ،ســعی در
بــرآورده کردن آنها ،همچنین الگــو بودن افراد به
خصــوص والدین برای کــودک و نوجوان می تواند
اثر بســزایی در از بین بردن ایــن اختالل در جامعه
داشته باشد.

ترفندهایی برای تمیز کردن سریع آشپزخانه
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بین تمام بخش های خانه آشــپزخانه جایی است که هر روز به مراقبت نیاز دارد .اگر خوب مراقب نباشید
مجبورید روزی چندین مرتبه آشــپزخانه را تمیز کنید که وقت زیادی می طلبد .تنها در  15دقیقه می توانید
آشپزخانه تان را تمیز و مرتب کنید ،می پرسید چطور؟ وقتش است که بدانید.
تمیز کردن آشپزخانه فقط در  15دقیقه!!
تمام تجهیزات مورد نیاز خود را جمع کنید
ارزش این قدم را دســت کم نگیرید .تالش برای پیدا کردن تمیز کننده ها ،دســتمال ظرف ،اسفنج ها و
دیگر موارد مورد نیاز نه تنها زمان بر اســت بلکه باعث می شود حواستان از کاری که می خواستید از همان
ابتدا انجام دهید پرت شود .قبل از شروع همه تجهیزات الزم را جمع کنید.
سینک ظرف شویی را پر از آب داغ و کف آلود کنید
اگر ســینک ظرفشــویی دوقلو دارید و یکی از آنها مخصوص دفع زباله ها است ،سعی کنید از طرفی که
فقط کار ســینک را می کند استفاده کنید .آزاد بودن سینک مخصوص دفع زباله کمک می کند خیلی سریع
از باقی مانده هایی که می خواهید دور بریزید خالص شوید.
محتوای تمام بشقاب ها را در سطل زباله بریزید
اگر غذاها قابل اســتفاده بودند می توانید همه آنها را در یک ظرف بریزید تا کار تمیز کردن دیگر ظروف
آسان شود.
ظروفی که نیاز به خیس خوردن دارند را داخل آب قرار دهید
سعی کنید ظروفی را انتخاب کنید که برای تمیز شدن بیشترین زحمت را به شما یا ظرفشورتان می دهند.
ظروف به شدت کثیف را در انتها قرار دهید .ظروف بزرگ مانند تابه و کاسه ها را می توانید با آب کف آلود
پر کنید و کنار ظرف شویی قرار دهید تا خیس بخورند.
زباله ها را دریابید
در حالی که ظرف ها خیس می خورند ،زباله ها را از کف آشــپزخانه ،کابینت ها ،قفســه ها و دیگر جاها
تمیز کنید .نگران چیزهایی که سر جایشان یا متعلق به آشپزخانه نیستند نباشید ،فقط زباله ها را تمیز کنید.
تمام لوازمی که به آشپزخانه تعلق ندارند را جمع کنید و داخل یک سبد قرار دهید
اگر کمک دســت دارید این وسائل را به او بسپارید تا سر جای خودشان قرار دهد ،کارتان در آشپزخانه را
به خاطر این وسائل رها نکنید.
تمام وسائلی که مربوط به آشپزخانه هستند اما سر جای خود نیستند را جمع آوری کنید
اجازه ندهید دوباره چیدن وســائل کابینت ها و قفسه ها حواستان را پرت کند ،فقط هر چیزی را سرجای
خود قرار دهید.
ظرف شور را راه بیاندازید یا با دست ظرف ها را بشویید
اگر ظرف شــور ندارید یا عالقه ای به استفاده از این وسیله ندارید ،شستن ظرف ها با دست ممکن است
مدت زمان پروسه را در این قسمت باال ببرد .اگر کسانی هستند که کمکتان کنند می توانید شستن ظرف ها
را به چند قسمت از جمله آب کشی کردن ،خشک کردن و سر جای خود قرار دادن تقسیم کنید .این بهترین
راه کمک گرفتن از اعضای خانواده است.
روی کابینت ها و سینک را تمیز کنید
اســفنج ها و پارچه ها را آب بکشــید .اگر الزم است جزو لباس های کثیف قرار دهید .الزم نیست چیزی
را عمیقا تمیز کنید ،فعال می خواهیم فقط ســطوح را تمیز کنیم .کف زمین را ماپ بکشــید ،دستمال بکشید
یا جاروبرقی بکشید.
آشغال ها را بیرون بگذارید
اگر پالستیک یا سطل آشغال ها پر است و فردا روز بردن آشغال هاست آنها را بیرون قرار دهید.
نکات:
_ هر چقدر تعداد نفرات خانواده بیشــتر باشند و یا افرادی که غذا می خورند زیاد باشند این پروسه مدت
زمان بیشتری طول می کشد .اما ،یک مزیت دارد ،هرچه تعداد افراد بیشتر باشد یعنی تعداد بیشتری هستند
که می توانند در تمیز کاری کمک کنند.
_ تمیز کردن آشپزخانه بعد از هر وعده اصلی را تبدیل به یک وظیفه خانوادگی کنید .وظایف را بین افراد
خانواده تقسیم کنید تا در زمانی خیلی کوتاه تر آشپزخانه تمیز شود.
_ به افراد خانواده آموزش دهید تا بعد از هر وعده هرکس ظرف های خود را آب بکشد و تمیز کند .این
کار ساده زمان خیلی کمی از هر شخص می گیرد ،اما اگر فقط یک شخص قرار باشد این کار را بکند زمان
زیادی را از دست خواهد داد.
_ قبل از شــروع آماده ســازی غذا یک سینک آب کف داغ آماده کنید تا کاسه ها ،بشقاب ها ،چاقو ها و
دیگر لوازم کثیف می شــوند آنها را داخل این ســینک قرار دهید ،با این کار دیگر غذاها به ظرف نمی چسبد
و ساده تر شسته می شوند.
_ این تمیز کاری ســریع برای استفاده روزانه طراحی شده .در صورتی که می خواستید یک خانه تکانی
حسابی انجام دهید مسلم است که باید وقت بیشتری بگذارید.

چگونه محیط کار سالمی داشته باشیم؟

افراد شاغل بیشتر ساعت روز را در محل کار خود میگذرانند که بسته به نوع شغلشان ،خطراتی سالمتی
آنها را تهدید میکند.
در حالیکه برخی افراد از فعالیت در مشاغل یدی به دلیل احتمال آسیبدیدگی جسمی خودداری میکنند
اما پشتمیزنشینی برای مدت هشت ساعت در روز نیز گزینه جایگزین مناسبی نخواهد بود .هر چند میتوان
شرایط فیزیکی محیط کار را به گونهای تغییر داد تا کمترین خطر را برای سالمتی داشته باشد.
سایت مدیکال دیلی برای این منظور به چند نکته ضروری اشاره کرده که به شرح زیر است:
 - 1پاکســازی هوای محل کار :فضای محل کار میتواند عامل ایجاد کننده انواع آلرژیها در فرد باشد.
حتی گاهی اوقات حضور در فضای آلوده بدون داشــتن عالئم عینی و جســمی بر قــدرت مغز تاثیر منفی
میگذارد.
 - 2استفاده از میزهای ایستاده :به افراد توصیه میشود در صورت امکان از میزهای کار ایستاده استفاده
کنند تا بتوانند در طول روز حرکت بیشتری داشته و کمتر به نشستن مجبور شوند.
 - 3قرار دادن پارچ آب روی میز کار :نوشــیدن آب نه تنها ســامت پوست را ارتقا میدهد بلکه از بروز
سردرد در آب و هوای گرم و خشک جلوگیری می کند.
 - 4قرار دادن میز کار در نزدیکی پنجره :بررســیها نشــان میدهد افرادی که در محیط کارشان پنجره
وجود دارد به لحاظ جســمی انســانهای فعالتری بوده از کیفیت خواب بهتری برخوردار هستند .همچنین
قرار گرفتن در معرض نور طبیعی سطح استرس را کاهش داده و کمک میکند ساعت زیستی بدن عملکرد
صحیح خود را داشته باشد.
 - 5رایحه درمانی :به افراد توصیه میشــود از خوشبوکنندههای هوا و شمع که رایحههای غیرطبیعی را
در فضای کار پخش میکند اســتفاده نکنند چرا که میتواند مواد شیمیایی تحریک کننده منتشر کند .اما از
سوی دیگر استفاده از رایحه مرکبات به عنوان جایگزین توصیه میشود.
 - 6قرار دادن گزینههای سالم روی میز کار :به گفته کارشناسان افراد باید از قرار دادن خوراکی نامناسب
روی میز کار خودداری کنند و به مصرف میوههای تازه با سبزیجات و آجیل روی آورند.
 - 7قــدم زدن در مواقع اســتراحت :در طول روز یا پس از اتمام ســاعت کار ،قــدم زدن و پیادهروی را
فراموش نکنید .تنها پنج تا  10دقیقه پیادهروی کردن به مدت ســه روز در هفته عملکرد سوخت و ساز بدن
را تقویت میکند.
 - 8قرار دادن گلدان روی میز کار :مطالعات نشــان میدهد اســتفاده از گل و گیاه در فضای کار میزان
کارآیی و بازدهی افراد را  38درصد افزایش میدهد.

