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 کتابخانه بیمارستان دکتر حشمت

به چند نکته مهم در مورد طرز درست 

 نشستن اشاره می کنیم:

 

درجه رو بهه       ۰۱اگر در حالت نشسته حدود     -

جلو خم شوید، میزان فشار روی ماهیچه ههای         

برابر می شود. می توان گفت نشستن به           ۲کمر

خصوص در پشت میز نوعهی مهرهارس ا هت.             

برترین حالت نشستن پشت یک میز، نهزدیهک         

نشستن به میز ا ت، به طوری که ناحیه پشت         

بدن، محکم به پشتی صندلی چسبیده باشد و         

 پاها نیز روی زمین یا زیرپایی قرار گرفته باشند. 

 

هنگام نشستن باید  ر را کامالً را ت و کمی        -

 رو به جلو نگه داشت و نهبهایهد قهوز کهرد.                   

 

تغییر در وضعیت نشستن نیز مرم ا ت. برتر           -

ا ت پس از مدتی نشستن،  رپا بایستید و بها           

وضعیت جدید بنشینید، زیرا هنگام ایسهتهادن         

فشار داخلی روی دیسک های بین مرره ها بهه          

  یک  وم کاهش پیدا می کند.



 بهترین وضعیت نشستن در هنگام مطالعه 

 

دانشجویان بیشتر  اعاس روز را در حالت نشهسهتهه          

هستند و بیشتر کارها به صورس نشهسهتهه انهجهام              

گویند توجه نکردن     شود.کارشنا ان برداشت می     می

به حالت و وضعیت بدن هنگام نشستن و رعهایهت            

مدس  بب    نکردن اصول صحیح نشستن در طوالنی       

های ا کلتی و عضالنی،تغییر شکل  هتهون          بیماری

هها     زدگی دیسهک مهرهره      ها،کمردرد و بیرون     مرره

شود بنابراین توجه به حالت و وضعیت بهدن و              می

رعایت اصول صحیح نشستن در پیشگیری از ایهن           

  مشکالس موثر ا ت.

برترین وضعیت نشستن در پشت میهز حهالهتهی            

ا ت که در آن بدن اندکی به  مت عقب متمایل      

شود.همچنین نشستن صحیهح بهه کهاههش              می

کند. هنگام نشستن      دردهای ناحیه کمر کمک می    

دارید. رتهان را بهه           ر و گردن تان را صاف نگه      

اطراف خم نکنید، طوری قهرار بهگهیهریهد کهه                

ههایهتهان قهرار          تان در امتهداد شهانهه         های  گوش

بگیرد.پاها هم باید کامال کشیده و در وضهعهیهت             

  راحتی قرار داشته باشد.

برخی افراد در هنگام مطالعه ی کتاب، چون از          

دو ت ندارند مطالعهه    اند صبح پشت میز نشسته   

را هم روی صندلی انجام دهند. برترین حهالهت           

این ا ت که به جای اینکه روی مبل بنشینند و          

برای خواندن کتاب  رشان را به جلو خم کننهد          

یک بالش زیر د تشان بگذارند و کتهاب را تها             

های صورس باال بیاورند و بدون نیاز بهه            نزدیکی

شان را     خم کردن  ر و گردن به راحتی مطالعه       

 .انجام دهند


