
 
 

 مقاله پژوهشی

 
 
 

 

 ه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجلارمغان دانش، مج

)92ماره پی در پیش(1393، آذر 9، شماره19دوره   
 

808 

- با دردهاي اسکلتی تعیین ارتباط حمل کیف مدرسه
 ساله 12- 15عضالنی در دانش آموزان 

  
  3جعفر حسن زاده، 1فرشاد ارغوانی ،*2، علی قنبري1زهرا زمانیان

  

گـروه فیزیـوتراپی، دانشـکده توانبخشـی،     2شـیراز، ایـران،    گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز،  1
  شیراز، ایران  گروه اپیدمیولوژي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 3شیراز، ایران، وم پزشکی شیراز،دانشگاه عل

 
12/12/1392: تاریخ پذیرش       18/8/1392: تاریخ وصول  

  چکیده
  

ان این تنش براي جبر شود که می وضعیت قرارگیري بدندر امتداد افزایش در وزن کیف موجب تغییراتی  :زمینه و هدف
عضالنی در بین  ـ این مطالعه مقایسه شیوع دردهاي اسکلتیهدف از  .دهد میسیستم عضالنی به صورت مناسبی واکنش نشان 

  .بودعضالنی ـ  مربوط به اختالالت اسکلتیخطر فاکتورهاي و شناسایی  آموزان دانش
  

اي  گیري خوشه به صورت نمونه رورش شهر شیرازتحلیلی در نواحی مختلف آموزش و پـ  این مطالعه توصیفی :روش بررسی
پرسشنامه شامل یک ابزار پژوهش  .صورت گرفتساله  12ـ15آموزان  دانش 800 بر رويمتناسب با حجم نمونه  ،در طبقات

 کروسکال هاي آماري  آزمونها با استفاده از  داده .عضالنی بودـ  و نقشه بدنی براي ارزیابی اختالالت اسکلتیمحقق ساز 
   .تجزیه و تحلیل شدند من ویتنی و والیس
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  .داشتنددرد احساس رصد همیشه د2/27
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  مقدمه

ــه صــورت   ــره ب ــدگی روزم ــراد در زن ــاي  اف ه

مختلفی بـا مسـئله حمـل بـار و عـوارض ناشـی از آن       

بسیاري از مشـاغل فـرد را در   چنین  هم ،مواجه هستند

یکـی   .دهـد  میمعرض مشکالت ناشی از حمل بار قرار 

هاي شایع حمـل بـار اسـتفاده از کولـه پشـتی       از حالت

آمـوزان و دانشـجویان در مقـاطع مختلـف      دانش. است

از  خود ل تحصیلیها و وسا تحصیلی براي حمل کتاب

نشان  ها تحقیق .)1(کنند میکوله پشتی یا کیف استفاده 

هـاي   درصد دانش آموزان کیف 50دهد که بیش از  می

 55کننـد و   مـی خـود حمـل    مدرسه بسـیار سـنگین بـا   

درصد  10ـ15(درصد دانش آموزان بیشتر از حد مجاز

توانـد   مـی که  دبرن میسه ربار با خود به مد) وزن بدن

منجر به آسـیب سـتون فقـرات و نیـز ایجـاد دردهـاي       

بسـیاري از افـراد    .)2(شـود  عضالنی در آنها ـ  اسکلتی

دچار درد در ناحیه سـتون فقـرات هسـتند و ایـن درد     

تــرین علــل مراجعــه بــه پزشــک اســت،   از شــایع یکــی

شـود   میآموزان نیز خیلی زودتر از آنچه تصور  دانش

کننـد و اسـتفاده از    میدردهاي ستون فقرات را تجربه 

ي سنگین مدرسه یکی از علل اصلی ابتال به این ها کیف

دهـد کـه یـک     مـی نشان  ها همطالع .)1و3(می باشد درد

ــی ــه  رابطــه معن ــین وزن کول ــتی و دار ب ــعیت پش وض

ــدن  ــري ب ــود دارد قرارگی ــثالً .وج ــه   م ــواردي ک در م

ي مدرسـه بـا وزن بیشـتر از    هـا  کیـف آموزان از  دانش

کننـد، بـه    مـی اسـتفاده   خـود  درصد وزن بـدن  10ـ15

رو به جلو در سر ایجـاد  وضعیت صورت جبرانی یک 

به صورت ایده آل پیشنهاد شـده کـه وزن    .)4(شود می

 10سـه نبایـد بیشـتر از    یک کیف یـا کولـه پشـتی مدر   

بهتر است این وزن روي  درصد وزن بدن فرد باشد و

  .)5(هر دو شانه قرار بگیرد

عـالوه  ) کوله پشتی یا کیـف (حمل کیف مدرسه

ی و ـــــ عضالن ـ سـري مشـکالت اسـکلتی    بر ایجاد یک

هــاي  مشـکالت پوسـچري، روي مکانیــک ریـه و حجـم    

گـذارد کـه مشـخص شـده حمـل      مـی  ثیرأتنفسی نیز تـ 

توانـد روي عملکـرد    مـی بارهاي سنگین نزدیک به تنـه  

ــ  ــه ت ــذاردأری ــز  .)4و6(ثیر بگ ــف می ــنین مختل ان در س

 12ـ14، در سنین بین اثرگذاري حمل بار متفاوت است

ستون فقرات انسان به سرعت ) دوره راهنمایی(سالگی

در حال رشد است و هر گونه وارد شدن اسـترس بـه   

درد و نـاراحتی  ستون فقرات انسان به صورت ایجـاد  

  .)7(سازد میخود را نمایان 

ي سـنگین بـر رونـد    هـا  کیـف ثیر حمـل  أهنوز ت

امـا تحقیقـاتی     ،رشد طبیعی نوجوانان به اثبات نرسیده

ي مدرسه سنگین و رابطه آن بـا افـت   ها کیفدر زمینه 

کــاهش یـادگیري و غیبــت از   تحصـیلی، بــی انگیزگـی،  

ر ایـن  ولـی تـاکنون نتـایج قطعـی د     ،کالس انجام شـده 

ــ ــوص بـ ــت ه خصـ ــده اسـ ــت نیامـ ــاکنون  .)8(دسـ تـ

متعـددي در زمینـه حمـل کولـه پشـتی و       هاي پژوهش

چنـین   عضـالنی و هـم  ـ  اثرات آن بـر سیسـتم اسـکلتی   

ثیرات فیزیولوژیک و بیومکانیک بر بدن انسان انجام أت

این مطالعات عوامل مختلف مرتبط با حمـل   .شده است

سـی قـرار   کوله پشتی یـا کیـف مدرسـه را مـورد برر    

هـاي انجـام گرفتـه وزن کولـه      غالـب پـژوهش   .اند داده

ترین عامل ایجاد  پشتی یا کیف مدرسه را به عنوان مهم
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انــد،  اثــرات نــامطلوب بــر بــدن انســان در نظــر گرفتــه 

زمانی که وزن کوله پشتی یـا کیـف مدرسـه     خصوصاً

 درصد وزن بدن برسد، ضمن این 20تا  15به بیش از 

ل طراحـی کیـف مدرسـه نیـز     که مـدت حمـل آن و مـد   

ن را بـه  ااي از محقق ازعواملی بوده است که توجه پاره

بنـابراین انجـام    ).10-17و 9، 4(خود جلب کرده اسـت 

آمـوزان ایرانـی بـه     مطالعاتی در این زمینه روي دانش

ي هـا  کیـف منظور روشن ساختن ابعـاد مختلـف حمـل    

هـدف از ایـن   ، لـذا  رسـد  مـی سنگین ضروري به نظـر  

ـ عضالنـــی در  مقایسه شیوع دردهاي اسکلتیمطالعه 

آموزان و شناسایی فاکتورهاي خطر مربوط  بین دانش

   .ـ عضالنی بود به اختالالت اسکلتی

  

  بررسیروش 

گیري به  نمونهتحلیلی ـ  توصیفیدر این مطالعه 

نمونـه  اي در طبقات متناسـب بـا حجـم     صورت خوشه

وان طبقه نواحی شهر شیراز به عن ابتدا .صورت گرفت

تعریف شده و هر مدرسه به عنوان یک خوشه در نظر 

گیــري تصــادفی بــراي انتخــاب  گرفتــه شــد کــه نمونــه

هــا انجــام و ســپس در هــر مدرســه همــه       خوشــه

آمـوزان   دانـش  .قرار گرفتندمورد مطالعه  آموزان دانش

هـاي مـزمن    بیماريکه ساله در مقطع راهنمایی  12ـ15

کلتی عضـالنی بودنـد   هاي اس نداشته و فاقد محدودیت

در  آنهـا  با اخـذ رضـایت از دانـش آمـوزان و والـدین     

دلیـل انتخـاب ایـن     .تحقیق حاضر شـرکت داده شـدند  

  ، به دوره رشد بدنی حسـاس آنهـا   گروه از افراد توجه

ــتفاده  ــتر اس ــنین و   بیش ــن س ــه در ای ــف مدرس از کی

درك بهتر نسبت به گروه سنی دبستان بـراي  چنین  هم

  .ندشتها دا سشنامهتکمیل نمودن پر

 هـاي  هها با استفاده از نتایج مطالعـ  تعداد نمونه
 99درصـد، اطمینـان    49قبلی و بـا اسـتفاده از شـیوع    

درصـد   20درصد و با محاسبه سایش  5دقت  درصد،
ابـزار انجـام پـژوهش     .دسـت آمـد  ه نفـر بـ   800برابر 

بـا انجـام   آن  بـوده کـه اعتبـار    سـاز  پرسشنامه محقق
دسـت آوردن آلفـاي کرونبـاخ    ه ن و ببازآزمو ـ آزمون

ــنجیده  ــدس ــم. ش ــرار دادن    ه ــار ق ــا در اختی ــین ب چن
پرسشنامه به چند متخصص میـزان اعتمـاد آن مـورد    

این پرسشنامه شامل سواالتی از نوع  .یید قرار گرفتأت
که اطالعـات آن در پـنج دسـته قـرار      بودهباز و بسته 

، اطالعـات دموگرافیـک   ؛که بـه ترتیـب شـامل   گیرند می
هـاي فـرد، اطالعـات     درباره بیمـاري  تاریخچه مختصر
پرسشنامه آخر هاي فرد و در قسمت  مربوط به فعالیت

و روش حمـل آن  به ارزیابی مشخصات کیف مدرسـه  
 محل شدن مشخص برايچنـــین  هـــم. پرداختـــه شـــد

 مورد افراد در عضالنی ـــ اسکلتی دردهاي و ناراحتی
دانـش  . فاده شدنیز است )Body Map( بدن نقشه از مطالعه

ویـژه  ه بـ که عضالنی را ـ  آموزان هر نوع درد اسکلتی
هفتـه گذشـته    5در نواحی گردن، شانه و کمر در طول 

نـد و  زد مـی در نقشه بدنی عالمـت  بودند، تجربه کرده 
شـدت درد فعلـی خـود را بـا      ،محـل درد  تعیین پس از

بنـدي شـده از امتیـاز     توجه به یک مقیاس ذهنی درجـه 
عـدد  در ایـن مقیـاس    .کردند میگذاري  رخصفر تا ده ن
ا ــی درد اندك 1ـ  4درد،  عدم وجوددهنده  صفر نشان

دهنـده   نشـان   8ــ 10درد متوسط و امتیـاز  5ـ8ناچیز، 
نسـبت وزن کیـف بـه وزن    چنـین   هـم  .بـود درد شدید 
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نیز محاسبه روز مختلف  3در ) بر حسب کیلوگرم(فرد
   .شد

از آوري شــده بــا اســتفاده     هــاي جمــع   داده
 توصـیفی و تحلیلـی  هاي آماري  و روش SPSSافزار  نرم

مجـذور کـاي، آنـالیز واریـانس،     هاي آمـاري   و آزمون
  . ندشد  تحلیلتجزیه و  من ویتنیکروسکال والیس و 

  

  ها یافته

شـامل  هـا   اطالعات حاصل از جمـع آوري داده 

از پرسشنامه ها در آموزان، قد و وزن کیف  وزن دانش

مـدت  نتـایج نشـان داد کـه    . ستآورده شده ا 1جدول 

 10افـراد کمتـر از    درصـد  3/20 درزمان حمـل کیـف   

 درصـد  2/14دقیقـه،   20تا  10بین  درصد 6/33دقیقه، 

 30از افراد بیش از  درصد 9/31دقیقه و  30تا  20بین 

به ندرت،  درصد 3/42 ،هرگز درصد 8/10 .استدقیقه 

 همیشه یک نوع درصد 5/14بیشتر اوقات  درصد 3/32

 .نـد ه بودخستگی را در اثر حمل کیـف احسـاس نمـود   

 2تا  1بین  درصد 3/21ساعت،  1کمتر از درصد  8/18

 درصد 6/33ساعت و  3تا  2بین  درصد  3/26ساعت، 

ساعت تلویزیون نگـاه کـرد یـا از کـامپیوتر      3بیش از 

از افــراد از میــز و  درصــد 5/60 .انــد اســتفاده نمــوده

 درصد 6/62 ،از صندلی از افراد درصد 5/39نیمکت و 

ــتی،  ــه پش ــد 16از کول ــتی و   درص ــف دس  3/21از کی

بـه طـور    .نـد ودنم مـی اي استفاده  از کیف شانه درصد

را دوطرفـه و   آنها دانش آموزان کیف درصد 31غالب 

از بین افرادي که . نمودند مییک طرفه حمل  درصد 69

را بـا   آن درصد 9/48 ردندک میاز کوله پشتی استفاده 

  6/10بـا سـمت راســت و    درصـد  4/40شـانه،   هـر دو 

از بین افـرادي  و حمل  خود را با سمت چپ آن درصد

 02/68کردنـد   مـی اي اسـتفاده   که از کیف دستی شـانه 

را بـا   آن درصد 98/31را با سمت راست و  آن درصد

 6/80بـه طـور کلـی     .نمودنـد  مـی حمل  خود سمت چپ

کـه   از دانـش آمـوزان بیـان نمودنـد    ) نفر 632(درصد 

با حمل کیف مدرسه در ارتباط است که   احساس درد

اند زمانی که کیف  درصد عنوان کرده 8/40نها آاز بین 

 درصـد  32کننـد،   مـی کنند درد را احسـاس   میرا حمل 

 خـود  بیان نمودنـد زمـانی کـه کیـف را از شـانه هـاي      

درصـد عنـوان    2/27کنند،  میدارند احساس درد  میبر

  .کنند میرا احساس  کردند که همیشه این درد
میانگین وزن کیف مدرسه در دو جـنس مـورد   

، بر این اسـاس میـانگین وزن کیـف    مقایسه قرار گرفت
کیلـوگرم   88/3کیلوگرم و پسـران   67/3دختران برابر 

   ).>p=001/0(دادداري را نشان  معنیاختالف  بود که
ــالنی و      ــکلتی عض ــاي اس ــین درده ــاط ب ارتب

ــیت  ــرار گرفــ   جنس ــی ق ــورد بررس ــه تم ــاط ک  ارتب
درصد دانش  p(. 3/86=042/0(دادداري را نشان  معنی

آمـوزان پسـر درد را    درصد دانش 81آموزان دختر و 
  . گزارش نمودند

ارتباط بین دردهاي اسکلتی عضالنی و نواحی 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه ارتبـاط        شهر شـیراز 

آموزان ناحیه  ، دانش)p=037/0(داد داري را نشان  معنی
آمـوزان   درصـد درد و دانـش   2/90ترین میـزان بیشـ  1

ــه  ــزان درد  2ناحی ــرین می ــزارش   3/80کمت ــد گ درص
بـین نــوع میـز مـورد اســتفاده سـر کــالس و     . نمودنـد 

عضـــالنی رابطـــه وجـــود ـ  دردهـــاي کلـــی اســـکلتی
  ).p=334/0(شتندا
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  )874تعداد برابر با (ساله 12ـ15محدوده سنی و وزن کیف دانش آموزاندانش آموزان قد  و اطالعات مربوط به وزن :1جدول 
  

  )کیلوگرم(میانگین وزن کیف  )متر(میانگین قد  )کیلوگرم(میانگین وزن دانش آموز  متغیر
  67/3  5/1  36/50  دختر  جنس

  88/3  48/1  16/50  پسر
  87/3  51/1  12/52  1  ناحیه

2  99/50  49/1  65/3  
3  78/48  47/1  67/3  
4  26/50  48/1  88/3  

  76/3  44/1  81/45  1  پایه تحصیلی
2  13/50  50/1  83/3  
3  27/54  53/1  71/3  

  
  ساله 12- 15محدوده سنی دانش آموزاننواحی مختلف  ارتباط نوع کیف مدرسه با دردهاي اسکلتی عضالنی :2جدول

 

سطح   وجود درد با توجه به نوع کیف  نوع درد
  کیف شانه اي  کیف دستی  کوله پشتی داري معنی

  245/0  88  6/81  83  نقطه از بدندرد حداقل در یک 
  005/0  5/47  7/34  5/33  درد گردن

  301/0  9/54  46  4/52  درد شانه ها
  213/0  4/33  8/25  2/33  درد پشت
  007/0  2/6  7/9  2/3  درد آرنج
  002/0  6/50  8/29  8/39  درد کمر

  004/0  5/18  4/23  6/8  درد دست و مچ دست
  233/0  13  3/7  3/9  درد رانها

  004/0  6/13  8/29  3/21  ادرد زانوه
  085/0  5/18  2/28  8/19  درد پا و مچ پا

  
  بحث

ترین عامل ایجـاد اثـرات    که مهم با توجه به این

                آمـــوزان حمـــل کیـــف،  نـــامطلوب بـــر بـــدن دانـــش 

درصد وزن بدن و  20تا  15با وزن بیش از  خصوصاً

ــل آن   ــدت حمـ ــیمـ ــد مـ ــ17و 9، 4(باشـ ــن)10ــ                   ، ایـ

                     مقایســــه شــــیوع دردهــــاي مطالعــــه بــــا هــــدف

آمــوزان،  ن دانــشـــــــــی در بیـــــــعضالن ـ اســکلتی

عضالنی ـ  مربوط به اختالالت اسکلتیخطر فاکتورهاي 

  .انجام پذیرفت

اکثریـت  هاي ایـن مطالعـه نشـان داد کـه      یافته 

اسـتفاده   از کولـه پشـتی  آمـوزان مـورد مطالعـه     دانش

 انجام دادند ) 18(و همکاران چو در تحقیقی که. کنند یم

آمـوزان از کولـه پشـتی     دانـش اکثـر  گزارش کردند که 

گـزارش مشـابهی   دیگري  اتدر تحقیقکنند  میاستفاده 

  ).19ـ20(ارایه شد

بــا توجــه بــه نتــایج شــیوع دردهــاي اســکلتی  

هـا از بیشـترین    عضالنی شـیوع درد در قسـمت شـانه   

مر، گردن، پشت، زانوها، پا و مـچ  میزان و پس از آن ک
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پا، دست و مچ دست، رانها و کمترین میزان هم مربوط 

) 19(همکـاران  و گودگلـد  تحقیقـی کـه   در. به آرنج بود

، درصـد  9/36شـیوع درد شـانه را برابـر    انجام دادند 

 .گزارش کردند درصد 8/20و کمر  درصد  7/26زانو 

ــه  ــابهی ک ــق مش ــوکري در تحقی ــاران پ در ) 20(و همک

آفریقاي جنوبی انجام دادنـد شـیوع دردهـاي اسـکلتی     

بیــان  درصــد 9/86آمــوزان را برابــر  عضــالنی دانــش

ــد ــري . نمودنـ ــق دیگـ ــیلهدر تحقیـ ــه وسـ ــت بـ و  گنـ

شیوع دردهاي اسـکلتی عضـالنی بـراي    ) 21(همکاران

 5/46و بـراي کمـر    درصـد  6/43گردن و شانه برابـر  

ــ درصــد ــر   بی ــق حاض ــایج تحقی ــا نت ــه ب ــد ک ان نمودن

  .سازگاري دارند

از دانــش آمــوزان  ) نفــر  632( درصــد 6/80

با حمل کیف مدرسه در  گردن اند که احساس درد گفته

ــت ــاط اسـ ــه  ،ارتبـ ــابهی کـ ــق مشـ ــاکو در تحقیـ و  پـ

آموزان مـدارس راهنمـایی    بر روي دانش) 22(همکاران

سکلتی آموزان دردهاي ا دانش درصد 59انجام دادند و 

عضــالنی را مربــوط بــه حمــل کیــف یــا کولــه پشــتی  

 40نیـز  ) 23(و همکـاران بتـانی   در تحقیـق  .دانستند می

  آنهـا   عضـالنی  ـ  دانش آموزان دردهاي اسکلتی درصد

ــه     ــه پشــتی مدرس ــا کول ــف ی ــل کی ــا حم ــاط ب در ارتب

  .دانستند می

بر اساس نتایج این تحقیـق بـین میـانگین وزن    

وجــود  دار معنـی تالف کیـف مدرسـه در دو جـنس اخـ    

 آمـوزان پسـر از میـانگین کیـف سـنگین      دانـش  .شتدا

آمـــوزان  بـــه نســـبت دانـــش) کیلـــوگرم 88/3(تـــري

 برخوردار بودند که در تحقیقـات ) کیلوگرم67/3(دختر

نیز وزن کیـف پسـران   ) 21ـ23( گنت و بتانیون پاکو، 

پسران به علـت فیزیـک    بیش از دختران بود که احتماالً

تـر قـادر بـه حمـل بـار       اي قـوي  ماهیچه تر و بافت قوي

  .بیشتري هستند

بــین دردهــاي اســکلتی عضــالنی و  چنــین هــم

دانـش  ) p=042/0(دیـده شـد  دار  معنی ارتباط جنسیت 

آمـوزان پسـر دردهـاي     آموزان دختر به نسبت دانـش 

 توانـد  مـی کـه علـت    ،اسکلتی عضالنی بیشتري داشتند

چه اي تر بودن بافت ماهی تر و حساس ضعیف ناشی از

ستون فقـرات آنـان    تراز نامناسب  دختران و در نتیجه

هـاي بـین مهـره     سپس مختل شـدن عملکـرد دیسـک    و

ایـن   کند، باشد و میگیر عمل  ایشان که مانند یک ضربه

سـازد و بـه گفتـه     مـی ساختار قامتی آنان را نامناسب 

کارشناســان، ســاختار قــامتی نامناســب باعــث ایجــاد  

ر مقــاطع بعــدي زنــدگی دردهــاي اســکلتی عضــالنی د

دختـران را   ،خواهد شد، ضمن اینکه عدم فعالیت بـدنی 

 نمـوده بیش از پسران دچار مشکالت سـاختار قـامتی   

  .است

دختران را بیش از پسران ) 22(و همکاران پاکو

مستعد دردهاي اسکلتی عضالنی دانستند به طوري که 

ــد 80 ــران و  درص ــد 63دخت ــاي   درص ــران درده پس

را داشـتند و آنهـا بـین جنسـیت بـا       عضـالنی ـ  اسکلتی

دسـت  ه دار بـ  دردهاي اسکلتی عضـالنی رابطـه معنـی   

ارتباط  .آوردند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد

آمـوزان بـا درد    دانـش  شاخص تـوده بـدنی   بین مقدار

اسکلتی عضالنی حداقل در یـک نقطـه مـورد بررسـی     

و  نگرینـی  .نشـد پیـدا  دار  قرارگرفت کـه ارتبـاط معنـی   
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هاي آنتروپومتریک  نیز با بررسی ویژگی) 24(همکاران

گیري کردند که ارتباط بین  آموزان مدارس نتیجه دانش

ــدنی مشــکالت اســکلتی عضــالنی و    شــاخص تــوده ب

  .آموزان وجود ندارد دانش

  

  گیري نتیجه

ــف    ــل کی ــه حــد مجــاز وزن حم ــن مطالع در ای

دست آمد و معلـوم شـد   ه بدرصد وزن بدن  7مدرسه 

آموزان ممکـن   دانش ،وزنهاي بیش از این نسبتکه در 

با توجه . عضالنی شوندـ  است دچار اختالالت اسکلتی

کــه  اسـتفاده از کولــه پشـتی بــه شـرط ایــن   بـه نتــایج  

در غیـر ایــن   ، دوطرفـه اســتفاده شـود ارجحیــت دارد  

نتایج نشان . صورت کیف دستی عوارض کمتري دارد

اي حمـل  بـر آمـوزان   دانـش  هدشـ توصیه داد که زمان 

در صــورت . اســتدقیقــه در روز   20از  کیــف، کمتــر

بـر  استفاده متنـاوب  اي  استفاده از کیف دستی یا شانه

احتمـال ایجـاد    شـانه  روي هر دو سمت راست و چـپ 

  .دهد عضالنی را کاهش میـ  اختالالت اسکلتی

  

  تقدیر و تشکر

وســـیله از همکـــاري اداره آمـــوزش و  بــدین 

همچنـین   و شـیراز ن شهرستاپرورش استان فارس و 

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علـوم پزشـکی   از 

تشکر و قدردانی ،  این تحقیق مالیجهت حمایت شیراز 

   .بعمل می آید
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Abstract: 
 
Background & aim: An increase in weight of school bags may lead to changes in body position. To 
compensate this stress, the musculoskeletal system must react appropriately. The purpose of the present 
study was to compare the prevalence of musculoskeletal pain among children and identify the risk factors for 
musculoskeletal disorders. 
 
Methods: The present cross-sectional study was conducted on 800 secondary school children, aged 12 to 15 
years, selected by cluster random sampling in four areas of Shiraz, Iran. The researcher instrument consisted 
of a questionnaire and body map for evaluating musculoskeletal pains. Data were analyzed using Kruskal-
Wallis and Mann-Whitney test. 
 
Results: The results revealed that 80.6% of the students had pain correlation with carrying the school bags.  
40.8% experienced pain while carrying their school bags, 27.2% expressed continuous pain and 32% of them 
felt pain whenever they put off their bags. 
 
Conclusion: According to the prevalence of musculoskeletal pain, the prevalence of pain in the shoulders had 
the highest rate which was similar to the results of several studies. 
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