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تغییر در وضعیت نشستن نیز        -
مهم است. بهتر است پس از            
مدتی نشستن، سرپا بایستید و       
با وضعیت جدید بنشینید، زیرا       
هنگام ایستادن فشار داخلی          
روي دیسک هاي بین مهره ها به        

 یک سوم کاهش پیدا می کند.

چند نکته مهم در مورد طرز        
 درست نشستن اشاره می کنیم 

 10اگر در حالت نشسته حدود       -
درجه رو به جلو خم شوید، میزان       

 2فشار روي ماهیچه هاي کمر           
برابر می شود. می توان گفت             
نشستن به خصوص در پشت میز      
نوعی مهارت است. بهترین حالت       
نشستن پشت یک میز، نزدیک         
نشستن به میز است، به طوري          
که ناحیه پشت بدن، محکم به            
پشتی صندلی چسبیده باشد و         
پاها نیز روي زمین یا زیرپایی             

  .قرار گرفته باشند
هنگام نشستن باید سر را کامالً  -

راست و کمی رو به جلو نگه                
  .داشت و نباید قوز کرد

 روش صحیح  نشستن، هنگام مطالعه



 

ــات        ــد حرکـ ــات، هرچنـ ــن حرکـ ایـ
کوتــاهی هــستند، امــا بــه گــردش      
ــه در            ــدامهایی کــ ــون در انــ خــ
درازمــدت بــی تحــرك مانــده انــد       
کمک کرده و از بیحسی و خـستگی    

 در آنها جلوگیري می کند .
   بنابراین توصیه بر این اسـت

که هنگام مطالعه کتـاب را در    
درجه از مـیز قـرار     45زاویه 

ــت           ــردن در حالـ ــا گـ داده تـ
ــی       ریلکــس باشــد. حــتی وقت
کتــاب بــزرگ بــود چرخــش         

 گردن زیاد جایز نیست.

شیوه صحیـح قـرارگـرفـتـن        
 وضعیت بدنی هنگام مطالعه

بهترین روش مطالعـه اسـتفاده از        
مــیز و صــندلی مناســب و تنظیــم        

 صحیح آن است. بطوریکه :
      صندلی نباید کوتاه و یا بلنـد

باشد.بهتر است موقع مطالعه 
صـندلی را بـه مـیز نزدیکتـر          
ــالتی قـــرار           ــرده و در حـ کـ
بگیرند کـه قـوز نکننـد و یـا           
ــاده        ــتها بـــه حالـــت افتـ دسـ

 نباشد.
         ــه بعــد از یــک ســاعت مطالع

بدن را از سـمت راسـت بـه          
چپ و بالعکس چـرخش داده       
و همچنین مچ دسـت و یـا پـا         
به طرف باال و یا پایین حرکت   

 داده شود.  

 وضعیت بدن در حال مطالعه 
وضعیت بدن در هنگام مطـالـعـه    
خیلی مهم و موثر است ، خیلی از 
افراد در هنگام مطالعه دراز مـی  
کشند یا لم می دهند یا راه مـی      
روند و در حال قدم زدن مطالعـه  
می کنند ، این گونه رفتارهـا در    
حین مطالعه درست نیست و هـر  
کدام به شکلی از کیفیت مطالعه 
می کاهند ، دراز کشیدن ایـجـاد     
خواب آلودگی کرده و راه رفـتـن   
تمرکز را بهم مـی زنـد . شـایـد            
بگویید که عادت کرده اید و این 
گونه بهتر یاد می گیرید اما ایـن    
یک عادت غلط است و باید عادت 
درست را جایـگـزیـن آن کـرد .           
شاید در ابتدا آسان نباشـد امـا     
اگر به این گونه عـادت تـمـرکـز         

 نکنید از بین می روند .                                               


