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Objec ve Neck pain is the second common musculoskeletal disorders in human socie es. According to 
studies, personal characteris cs and weight of school bags are predisposing factors for musculoskeletal 
problems in students. Due to the risk of neck pain, the aim of this study is to inves gate the effect of risk 
factors on high school students and also to provide proper therapeu c solu ons.
Materials & Methods This study was carried out on 1000 high school students of Babol in year 2012, 
2013. Students were chosen randomly. Student personal variables and school bag characteris cs and 
other informa on were collected by ques onnaire. The VAS was used to assess pain intensity. The bal-
ance and meter were used to measure the height and weight. Results were analyzed by SPSS so ware.
Results The mean age of students was 15.96±1.13. Average bag weight and its rela on to body weight 
were 2.76±0.97 kg and 4.47±1.87%, respec vely. Students with neck pain had lower age (P<0.001), low-
er height (P<0.001), lower weight (P=0.002), and the rela on of bag weight to body weight was higher in 
them (P=0.001). Students suffering from neck pain used backpack more than others (P=0.002).
Conclusion The results showed that the prevalence of neck pain was more in students who had smaller 
physical dimensions. School bag characteris cs can also be effec ve in causing neck pain. Given the im-
portance of students popula on as future adults of country, it is necessary to do detailed inves ga on 
into the causes of neck pain prevalence in this age range.
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هدف گردن درد دومین بیمارى شایع عضالنى-اسکلتى در جوامع بشرى است. براساس مطالعات، مشخصات فردى و وزن کیف از عوامل  گردن درد دومین بیمارى شایع عضالنى-اسکلتى در جوامع بشرى است. براساس مطالعات، مشخصات فردى و وزن کیف از عوامل 
مؤثر در مشکالت عضالنى-اسکلتى دانش آموزان محسوب مى شوند. با توجه به وجود زمینه ابتال به گردن درد، هدف از این مطالعه بررسى مؤثر در مشکالت عضالنى-اسکلتى دانش آموزان محسوب مى شوند. با توجه به وجود زمینه ابتال به گردن درد، هدف از این مطالعه بررسى 

تأثیر عوامل خطر زا در دانش آموزان مقطع متوسطه و ارائه راهکارهاى مناسب درمانى است. تأثیر عوامل خطر زا در دانش آموزان مقطع متوسطه و ارائه راهکارهاى مناسب درمانى است. 
روش بررسى مواد و روش ها:  پژوهش حاضر در سال  مواد و روش ها:  پژوهش حاضر در سال 9292-13911391 بر روى   بر روى  998998دانش آموز دبیرستانى بابل انجام شد. دانش آموزان به دانش آموز دبیرستانى بابل انجام شد. دانش آموزان به 
صورت تصادفى انتخاب گردیدند. مشخصات دانش آموزان ، مشخصات کیف و نوع حمل آن و سایر اطالعات با پرسشنامه جمع آورى شد. صورت تصادفى انتخاب گردیدند. مشخصات دانش آموزان ، مشخصات کیف و نوع حمل آن و سایر اطالعات با پرسشنامه جمع آورى شد. 
از از VAS  براى بررسى شدت درد استفاده گردید. از ترازو و قدسنج استاندارد براى اندازه گیرى وزن و قد استفاده شد. در نهایت داده هاى   براى بررسى شدت درد استفاده گردید. از ترازو و قدسنج استاندارد براى اندازه گیرى وزن و قد استفاده شد. در نهایت داده هاى 

بدست آمده توسط نرم افزار بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و آزمون هاى  و آزمون هاى T و مجذور کاى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  و مجذور کاى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته هاا: میانگین سن دانش آموزان ا: میانگین سن دانش آموزان 1/1313±1515/9696 سال بود. میانگین وزن کیف و  نسبت وزن کیف به وزن بدن به ترتیب  سال بود. میانگین وزن کیف و  نسبت وزن کیف به وزن بدن به ترتیب 2/7676±0/9797 
 ( (P=0/002002)و وزن() و وزن (P<0/001001) قد ()،  قد  ،(P<0/001001) درصد بود. دانش آموزان مبتال به گردن درد نسبت به دیگران سن ) کیلوگرم و کیلوگرم و 1/8787±4/4747 درصد بود. دانش آموزان مبتال به گردن درد نسبت به دیگران سن
کمترى داشته و نسبت وزن کیف به وزن بدن در آنان (کمترى داشته و نسبت وزن کیف به وزن بدن در آنان (P=0/001001) بیشتر بود. میزان استفاده از کوله پشتى در دانش آموزانى که به  گردن ) بیشتر بود. میزان استفاده از کوله پشتى در دانش آموزانى که به  گردن 

  .(  .(P=0/002002) درد دچار بودند نسبت به دیگران بیشتر بود) درد دچار بودند نسبت به دیگران بیشتر بود
نتیجه گیرى:  نتایج حاضر نشان مى دهد ابتال به گردن درد در دانش آموزانى که ابعاد بدنى کوچکترى دارند بیشتر است. مشخصات کیف :  نتایج حاضر نشان مى دهد ابتال به گردن درد در دانش آموزانى که ابعاد بدنى کوچکترى دارند بیشتر است. مشخصات کیف 
نیز مى تواند در بروز گردن درد مؤثر باشد. با توجه به اهمیت جمعیت دانش آموزان به عنوان بزرگساالن آینده کشور بررسى هاى دقیق نیز مى تواند در بروز گردن درد مؤثر باشد. با توجه به اهمیت جمعیت دانش آموزان به عنوان بزرگساالن آینده کشور بررسى هاى دقیق 

درباره علل شیوع گردن  درد در این گروه سنى ضرورى به نظر میرسد. درباره علل شیوع گردن  درد در این گروه سنى ضرورى به نظر میرسد. 

کلید واژه: کلید واژه: 
کلید واژه ها: گردن درد، کلید واژه ها: گردن درد، 

دانش آموز، قد، وزن، دانش آموز، قد، وزن، 
وزن کیفوزن کیف

تاریخ دریافت:تاریخ دریافت: 4 خرداد  خرداد 13931393                                    
تاریخ پذیرش: تاریخ پذیرش: 3 شهریور  شهریور 13931393

مقدمهمقدمه
و  مهم ترین  از  یکى  عضالنى-اسکلتى  ناراحتى هاى  و  و درد ها  مهم ترین  از  یکى  عضالنى-اسکلتى  ناراحتى هاى  و  درد ها 
اصلى ترین دردها در دانش آموزان و نوجوانان است(اصلى ترین دردها در دانش آموزان و نوجوانان است(1) به طورى ) به طورى 
که امروزه عدم تحرك و فعالیت بدنى در دانش آموزان مدارس از که امروزه عدم تحرك و فعالیت بدنى در دانش آموزان مدارس از 
یکسو و قرارگرفتن در وضعیت ها و موقعیت  هاى پراسترس از سوى یکسو و قرارگرفتن در وضعیت ها و موقعیت  هاى پراسترس از سوى 
دیگر، سبب افزایش کامًال محسوس بسیارى از عوارض جسمى و دیگر، سبب افزایش کامًال محسوس بسیارى از عوارض جسمى و 
روحى از جمله درد هاى عضالنى-اسکلتى و ناراحتى هاى ناشى از روحى از جمله درد هاى عضالنى-اسکلتى و ناراحتى هاى ناشى از 

آن شده است(آن شده است(2،3،4،52،3،4،5).).
عدم  و  مناسب  کیف  مشخصات  از  دانش آموزان  اطالع  عدم عدم  و  مناسب  کیف  مشخصات  از  دانش آموزان  اطالع  عدم 
مى توانند  که  است  عواملى  مورداستفاده  وسایل  ابعاد  مى توانند تناسب  که  است  عواملى  مورداستفاده  وسایل  ابعاد  تناسب 
سالمتى دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهند و در صورت تکرار، سالمتى دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهند و در صورت تکرار، 

آنها را در بزرگسالى با مشکالتى مواجه نماید (آنها را در بزرگسالى با مشکالتى مواجه نماید (6،76،7).).
تنوع کیف هاى موجود در بازار و بى توجهى دانش آموزان به تنوع کیف هاى موجود در بازار و بى توجهى دانش آموزان به 
پیامدهاى منفى فیزیولوژیکى یا عوارض عضالنى وجسمانى ناشى پیامدهاى منفى فیزیولوژیکى یا عوارض عضالنى وجسمانى ناشى 
از حمل نا مناسب کیف، محققین را به تحقیقات پیمایشى وا از حمل نا مناسب کیف، محققین را به تحقیقات پیمایشى وا 
داشته است. حسینى و همکاران (داشته است. حسینى و همکاران (13881388) در پژوهشى گزارش ) در پژوهشى گزارش 
کردند که رایجترین انواع کیف هاى مدرسه اى مورد استفاده در کردند که رایجترین انواع کیف هاى مدرسه اى مورد استفاده در 
بین دانش آموزان به ترتیب کوله پشتى، کیف شانه اى و کیف بین دانش آموزان به ترتیب کوله پشتى، کیف شانه اى و کیف 
دستى است. بر اساس برخى گزارش ها از بین روش هاى  مختلف دستى است. بر اساس برخى گزارش ها از بین روش هاى  مختلف 
حمل وسایل آموزشى، کوله پشتى از محبوبیت بیشترى برخوردار حمل وسایل آموزشى، کوله پشتى از محبوبیت بیشترى برخوردار 
است. به عالوه اکثر محققین آن را بهترین نوع کیف براى حمل است. به عالوه اکثر محققین آن را بهترین نوع کیف براى حمل 

وسایل معرفى مى کنند (وسایل معرفى مى کنند (8).).
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زمانى که کیف سنگین باشد، دانش آموز سعى مى کند بیش از زمانى که کیف سنگین باشد، دانش آموز سعى مى کند بیش از 
حد گردن و تنه را به جلو خم کند تا بتواند وزن کیف را تحمل حد گردن و تنه را به جلو خم کند تا بتواند وزن کیف را تحمل 
کند. این موضوع مى تواند موجب اختالل پاسچر در این افراد کند. این موضوع مى تواند موجب اختالل پاسچر در این افراد 
شود و زمینه را براى ابتال به دردهاى عضالنى-اسکلتى فراهم شود و زمینه را براى ابتال به دردهاى عضالنى-اسکلتى فراهم 
بیشتر  خستگى پذیرى  گردن درد  به  مبتال  افراد  عضالت  بیشتر آورد.  خستگى پذیرى  گردن درد  به  مبتال  افراد  عضالت  آورد. 
و سریع ترى را نسبت به افراد سالم نشان مى دهد (و سریع ترى را نسبت به افراد سالم نشان مى دهد (9) که این ) که این 
خستگى پذیرى مى تواند موجب تشدید اختالل پاسچر در این خستگى پذیرى مى تواند موجب تشدید اختالل پاسچر در این 

افراد گردد (افراد گردد (1010).).
مشکالت  در  تأثیرگذار  و  مهم  مشخصه هاى  از  دیگر  مشکالت یکى  در  تأثیرگذار  و  مهم  مشخصه هاى  از  دیگر  یکى 
عضالنى-اسکلتى دانش آموزان وزن کیف و نسبت وزن کیف به عضالنى-اسکلتى دانش آموزان وزن کیف و نسبت وزن کیف به 
وزن بدن است. مطابق تحقیقات انجام شده در نیوزیلند حمل وزن بدن است. مطابق تحقیقات انجام شده در نیوزیلند حمل 
کوله پشتى بیش از کوله پشتى بیش از 1010 درصد وزن بدن باعث صدماتى همانند  درصد وزن بدن باعث صدماتى همانند 
گردن درد، شانه درد و کمردرد در دانش آموزان دبیرستانى شده گردن درد، شانه درد و کمردرد در دانش آموزان دبیرستانى شده 
است (است (1111). مورفیو همکاران (). مورفیو همکاران (20072007) با بررسى ) با بررسى 679679 دانش آموز  دانش آموز 
انگلیسى نشان دادند که وزن کیف ها بین انگلیسى نشان دادند که وزن کیف ها بین 3/4 تا  تا 4/4545 کیلوگرم  کیلوگرم 
است و است و ٪2727 آنان مبتال به گردن درد هستند ( آنان مبتال به گردن درد هستند (1212). در مطالعه ). در مطالعه 
کیف ها  وزن  میانگین  که  شد  داده  نشان  نیوزلند  در  کیف ها دیگرى  وزن  میانگین  که  شد  داده  نشان  نیوزلند  در  دیگرى 
 7777/1٪ و  است  شان  وزن  و   است  شان  وزن   1313/2٪ دبیرستانى  دانش آموزان  دبیرستانى در  دانش آموزان  در 
دانش آموزان دارى نشانه هاى عضالنى-اسکلتى از جمله گردن درد دانش آموزان دارى نشانه هاى عضالنى-اسکلتى از جمله گردن درد 
هستند (هستند (1111). هم چنین مطالعه اى که در استرالیا صورت گرفت ). هم چنین مطالعه اى که در استرالیا صورت گرفت 
نشان داد که نشان داد که ٪5353 از دانش آموزان دختر و  از دانش آموزان دختر و ٪4444 دانش آموزان پسر  دانش آموزان پسر 
دچار گردن هستند و دچار گردن هستند و ٪5151 دانش آموزان روزانه بیش از دانش آموزان روزانه بیش از 3030 دقیقه  دقیقه 
کیف خود را حمل مى کنند. در همین مطالعه دانش آموزانى که با کیف خود را حمل مى کنند. در همین مطالعه دانش آموزانى که با 
اتوبوس یا اتومبیل به مدرسه مى  رفتند و دانش آموزانى که بیش اتوبوس یا اتومبیل به مدرسه مى  رفتند و دانش آموزانى که بیش 
از از 3030 دقیقه کیف خود را حمل مى کردند کمر درد و گردن درد  دقیقه کیف خود را حمل مى کردند کمر درد و گردن درد 
بیشترى را گزارش کردند (بیشترى را گزارش کردند (1313). تحقیق دیگرى در هنگ کنگ ). تحقیق دیگرى در هنگ کنگ 
 2020٪ حدود  کشور  این  دانش آموزان  کیف  وزن  که  داد  حدود نشان  کشور  این  دانش آموزان  کیف  وزن  که  داد  نشان 
وزن بدن آنان است (وزن بدن آنان است (1414). پاسکو و همکاران نیز در آمریکا وزن ). پاسکو و همکاران نیز در آمریکا وزن 
کیف هاى دانش آموزان را بررسى کردند و دریافتند که میانگین کیف هاى دانش آموزان را بررسى کردند و دریافتند که میانگین 
نیز  ایتالیا  در  هاست.  آن  بدن  وزن  نیز   ایتالیا  در  هاست.  آن  بدن  وزن  ها، ٪1717  کیف  نسبى  ها، وزن  کیف  نسبى  وزن 
نگرینى و همکاران در تحقیقى گزارش کردند که بیش از نگرینى و همکاران در تحقیقى گزارش کردند که بیش از 3434٪ 
دانش آموزان مورد بررسى، کیفى با وزن نسبى بیش از دانش آموزان مورد بررسى، کیفى با وزن نسبى بیش از ٪3030 بدن  بدن 

خود را حداقل یک بار در هفته حمل مى کنند.خود را حداقل یک بار در هفته حمل مى کنند.

کوله پشتى  حمل  وضعیت  به  اغلب  که  تحقیقات  کوله پشتى این  حمل  وضعیت  به  اغلب  که  تحقیقات  این 
همگى  است،  پرداخته  توسعه یافته  کشورهاى  در  همگى دانش آموزان  است،  پرداخته  توسعه یافته  کشورهاى  در  دانش آموزان 
حاکى از بى توجهى به استانداردهاى حمل کیف است. به نظر حاکى از بى توجهى به استانداردهاى حمل کیف است. به نظر 
مى رسد در کشورهاى توسعه نیافته و نیز درحال توسعه وضعیت مى رسد در کشورهاى توسعه نیافته و نیز درحال توسعه وضعیت 

از این هم اسفبارتر باشد (از این هم اسفبارتر باشد (8).).
نسبت وزن کیف به وزن بدن در مطالعات صورت گرفته در نسبت وزن کیف به وزن بدن در مطالعات صورت گرفته در 
کشورمان میزان پایین ترى نسبت به مطالعات ذکر شده دارد. کشورمان میزان پایین ترى نسبت به مطالعات ذکر شده دارد. 
شمس الدینى و همکاران در سال شمس الدینى و همکاران در سال 13911391 با بررسى  با بررسى 340340 دانش آموز  دانش آموز 
دبستانى و راهنمایى شهر تهران نسب وزن کیف به وزن بدن را دبستانى و راهنمایى شهر تهران نسب وزن کیف به وزن بدن را 
٪7/1 گزارش کردند ( گزارش کردند (1515). هم چنین میرزایى و همکاران در سال ). هم چنین میرزایى و همکاران در سال 
13861386وزن کیف و محتویات داخل آن را در وزن کیف و محتویات داخل آن را در ٪6969/3232 دانش آموزان  دانش آموزان 
زاهدانى کمتر از زاهدانى کمتر از ٪1010 وزن بدن گزارش کردند ( وزن بدن گزارش کردند (1616). در مطالعه ). در مطالعه 
دیگرى که توسط محسنى بندپى و همکاران در سال دیگرى که توسط محسنى بندپى و همکاران در سال 13831383 بر  بر 
روى روى 50005000 دانش آموز مدارس راهنمایى استان مازندران صورت  دانش آموز مدارس راهنمایى استان مازندران صورت 
گرفت میانگین وزن کیف سه روز متوالى و شاخص توده بدن را به گرفت میانگین وزن کیف سه روز متوالى و شاخص توده بدن را به 
ترتیب ترتیب 0/4949±1/7373 و  و 3/6565±1818/8989 گزارش شد. ( گزارش شد. (1717). مطالعه ). مطالعه 
صورت گرفته توسط دانشمندى و همکاران در سال تحصیلى صورت گرفته توسط دانشمندى و همکاران در سال تحصیلى 
8989-13881388 بر روى  بر روى 20002000 دانش آموز پسر در  دانش آموز پسر در 5 منطقه جغرافیایى  منطقه جغرافیایى 
کشور نشان داد که کشور نشان داد که 610610 دانش آموز دبیرستانى، کیفى با وزن  دانش آموز دبیرستانى، کیفى با وزن 
نسبى نسبى ٪7 وزن بدن حمل مى کنند و میانگین قد و وزن نیز به  وزن بدن حمل مى کنند و میانگین قد و وزن نیز به 
ترتیب ترتیب 169169/7 و  و 5959/4 است. ( است. (8). در همین مطالعه نشان داده ). در همین مطالعه نشان داده 
شد که شد که ٪5050 این دانش آموزان کیف هاى خود را روزانه بیش از  این دانش آموزان کیف هاى خود را روزانه بیش از 
1515 دقیقه،  دقیقه، ٪2020 بیش از نیم ساعت و  بیش از نیم ساعت و ٪5 بیش از  بیش از 5050 دقیقه حمل  دقیقه حمل 

مى کنند.مى کنند.
عدم وجود اطالعات دقیق درباره ارتباط بین مشخصات فردى عدم وجود اطالعات دقیق درباره ارتباط بین مشخصات فردى 
و کیف مدرسه و نیز ناکافى بودن مطالعات در مقطع متوسطه و کیف مدرسه و نیز ناکافى بودن مطالعات در مقطع متوسطه 
و  مى شوند  بزرگترى  اجتماع  وارد  آن  از  پس  دانش آموزان  و که  مى شوند  بزرگترى  اجتماع  وارد  آن  از  پس  دانش آموزان  که 
مسئولیت هاى مهم ترى را مى پذیرند و هم چنین شیوع باالى درد مسئولیت هاى مهم ترى را مى پذیرند و هم چنین شیوع باالى درد 
در مطالعاتى که حتى نسبت وزن کیف به وزن بدن در آنها کمتر در مطالعاتى که حتى نسبت وزن کیف به وزن بدن در آنها کمتر 
از از ٪1010 بود ما را بر آن داشت تا این مطالعه را با هدف تعیین  بود ما را بر آن داشت تا این مطالعه را با هدف تعیین 
ارتباط گردن درد با مشخصات فردى و مشخصات کیف صورت ارتباط گردن درد با مشخصات فردى و مشخصات کیف صورت 
دهیم. نتایج این تحقیق مى تواند به مسئولین امر براى آموزش دهیم. نتایج این تحقیق مى تواند به مسئولین امر براى آموزش 
استفاده صحیح از کیف به دانش آموزان و والدین کمک شایانى استفاده صحیح از کیف به دانش آموزان و والدین کمک شایانى 

جدول جدول 1. توزیع فراوانى  دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى توزیع فراوانى  دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى

کلکلسال چهارمسال چهارمسال سومسال سومسال دومسال دومسال اولسال اولمتغیرمتغیر

214214دختردختر
(4242/6٪)

145145
(2828/9٪)

6363
(1212/5٪)

8080
(1515/9٪)

502502
(5050/3٪)

135135پسرپسر
(2727/2٪)

158158
(3131/9٪)

119119
(2424/0٪)

8484
(1616/9٪)

496496
(4949/7٪)

349349کلکل
(3535/0٪)

303303
(3030/4٪)

182182
(1818/2٪)

164164
(1616/4٪)

998998
(100100/0٪)

توزیع فراوانى  توزیع فراوانى  
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کند و اهمیت رعایت برنامه درسى و عدم حمل موارد غیر ضرورى کند و اهمیت رعایت برنامه درسى و عدم حمل موارد غیر ضرورى 
را مشخص سازد تا شاهد کاهش مشکالت عضالنى-اسکلتى در را مشخص سازد تا شاهد کاهش مشکالت عضالنى-اسکلتى در 
بدین  باشیم.  دانش آموزان  در  مدرسه  کیف  ناصحیح  حمل  بدین اثر  باشیم.  دانش آموزان  در  مدرسه  کیف  ناصحیح  حمل  اثر 
ترتیب بر پایه نتایج کسب شده زمینه اقدامات درمانى مناسب ترتیب بر پایه نتایج کسب شده زمینه اقدامات درمانى مناسب 

نیز فراهم خواهد شد.نیز فراهم خواهد شد.

روش بررسىروش بررسى
روى  بر  مقطعى  نوع  از  -همبستگى  توصیفى  پژوهش  روى این  بر  مقطعى  نوع  از  -همبستگى  توصیفى  پژوهش  این 
نهم،  دبیرستان (پایه هاى  مقطع  پسر  و  دختر  دانش آموز  نهم،   دبیرستان (پایه هاى  مقطع  پسر  و  دختر  دانش آموز   998998
دهم، یازدهم و دوازدهم در نظام فعلى آموزش و پرورش) در دهم، یازدهم و دوازدهم در نظام فعلى آموزش و پرورش) در 2020 
مدرسه (مدرسه (1010 پسرانه و  پسرانه و 1010 دخترانه) شهر بابل در پاییز و زمستان  دخترانه) شهر بابل در پاییز و زمستان 
سال سال 13911391 و بهار سال  و بهار سال 13921392 انجام شد. به منظور انتخاب نمونه  انجام شد. به منظور انتخاب نمونه 
آمارى مورد نیاز از روش نمونه گیرى خوشه اى استفاده گردید. آمارى مورد نیاز از روش نمونه گیرى خوشه اى استفاده گردید. 
بدین ترتیب که ابتدا فهرستى از کل مدارس دخترانه و پسرانه بدین ترتیب که ابتدا فهرستى از کل مدارس دخترانه و پسرانه 
مقطع متوسطه شهر بابل از اداره آموزش و پرورش شهرستان مقطع متوسطه شهر بابل از اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مربوطه و هچنین نقشه شهرى از شهردارى تهیه گردید. بعد از مربوطه و هچنین نقشه شهرى از شهردارى تهیه گردید. بعد از 
تبیین ضرورت و اهمیت این مطالعه در اداره آموزش و پرورش تبیین ضرورت و اهمیت این مطالعه در اداره آموزش و پرورش 
و کسب مجوزها و موافقت  هاى الزم، و کسب مجوزها و موافقت  هاى الزم، 1010 مدرسه دخترانه و  مدرسه دخترانه و 1010 
مدرسه پسرانه به صورت تصادفى که در عین حال شامل کل مدرسه پسرانه به صورت تصادفى که در عین حال شامل کل 
نواحى شهرى بود انتخاب گردید. سپس محققین با مراجعه به نواحى شهرى بود انتخاب گردید. سپس محققین با مراجعه به 
مدارس انتخاب شده، به صورت تصادفى تعداد مدارس انتخاب شده، به صورت تصادفى تعداد 5050 دانش آموز را  دانش آموز را 
از هر مدرسه و از مقاطع اول، دوم، سوم و چهارم مورد بررسى از هر مدرسه و از مقاطع اول، دوم، سوم و چهارم مورد بررسى 
قرار دادند. البته بعضى از مدارس برخى از مقاطع را نداشتند مثال قرار دادند. البته بعضى از مدارس برخى از مقاطع را نداشتند مثال 
فاقد مقطع چهارم دبیرستان بودند که در این صورت دانش آموزان فاقد مقطع چهارم دبیرستان بودند که در این صورت دانش آموزان 
بیشترى از دیگر پایه ها مورد بررسى قرار گرفتند. تعداد نمونه با بیشترى از دیگر پایه ها مورد بررسى قرار گرفتند. تعداد نمونه با 
سطح اطمینان سطح اطمینان ٪9595 و احتمال شیوع  و احتمال شیوع ٪3030 و خطاى اندازه گیرى  و خطاى اندازه گیرى 
٪3 به اندازه  به اندازه 896896 نفرتعیین شد. در نهایت  نفرتعیین شد. در نهایت 504504 دانش آموز دختر  دانش آموز دختر 

و و 496496 دانش آموز پسر مورد ارزیابى قرار گرفتند. دانش آموز پسر مورد ارزیابى قرار گرفتند.
شرایط شرکت افراد در مطالعه عبارت بود از:شرایط شرکت افراد در مطالعه عبارت بود از:

1-دانش آموز در مقطع دبیرستان شهر بابل باشد؛-دانش آموز در مقطع دبیرستان شهر بابل باشد؛

در  نورولوژیک  یا  روماتولوژیک  بیمارى هاى  به  در -دانش آموز  نورولوژیک  یا  روماتولوژیک  بیمارى هاى  به  2-دانش آموز 
ناحیه ى گردن و اندام فوقانى مبتال نباشد؛ناحیه ى گردن و اندام فوقانى مبتال نباشد؛

3-در یکسال گذشته شکستگى یا دررفتگى در ناحیه ى گردن -در یکسال گذشته شکستگى یا دررفتگى در ناحیه ى گردن 
و اندام فوقانى نداشته باشد؛و اندام فوقانى نداشته باشد؛

4- در شش ماه اخیر ورزش هایى را به طور منظم براى ناحیه - در شش ماه اخیر ورزش هایى را به طور منظم براى ناحیه 
گردن و اندام فوقانى انجام نداده باشد.گردن و اندام فوقانى انجام نداده باشد.

دانش آموزانى که سابقه جراحى، تصادف و بیمارى مادرزادى دانش آموزانى که سابقه جراحى، تصادف و بیمارى مادرزادى 
داشتند از روند مطالعه خارج و افرادى که چنین سوابقى نداشتند داشتند از روند مطالعه خارج و افرادى که چنین سوابقى نداشتند 

جایگزین شدند.جایگزین شدند.
قبل از شروع کار از دانش آموزان و والدین آنها جهت شرکت در قبل از شروع کار از دانش آموزان و والدین آنها جهت شرکت در 
مطالعه رضایت نامه دریافت گردید. نحوه انجام کار و ثبت اطالعات مطالعه رضایت نامه دریافت گردید. نحوه انجام کار و ثبت اطالعات 
بدین صورت بود که براى ارزیابى  هاى مورد نیاز از پرسشنامه اى که بدین صورت بود که براى ارزیابى  هاى مورد نیاز از پرسشنامه اى که 
به همین منظور طراحى شده بود استفاده گردید. این پرسشنامه به همین منظور طراحى شده بود استفاده گردید. این پرسشنامه 
مقطع  دانش آموز،  جنس  و  سن  درباره  زمینه اى  مقطع اطالعاتى  دانش آموز،  جنس  و  سن  درباره  زمینه اى  اطالعاتى 
تحصیلى، میزان تحصیالت پدر و مادر، نحوه رفت و آمد به مدرسه تحصیلى، میزان تحصیالت پدر و مادر، نحوه رفت و آمد به مدرسه 
(با اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه، پیاده و ترکیبى )، زمان حمل (با اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه، پیاده و ترکیبى )، زمان حمل 
کیف (رفت یا برگشت از مدرسه و نه هر دوى آن: کمتر کیف (رفت یا برگشت از مدرسه و نه هر دوى آن: کمتر 5 دقیقه،  دقیقه، 
بین بین 5 تا  تا 1515 دقیقه، بین  دقیقه، بین 1515 تا  تا 3030 دقیقه و بیش از  دقیقه و بیش از 3030 دقیقه)  دقیقه) 
را  انواع کیف ها)  سایر  و  دستى  را و نوع کیف (کوله پشتى، کیف  انواع کیف ها)  سایر  و  نوع کیف (کوله پشتى، کیف دستى  و 
شامل مى شد. هم چنین مقیاس آنالوگ بصرى خطى به اندازه شامل مى شد. هم چنین مقیاس آنالوگ بصرى خطى به اندازه 1010 
سانتیمتر که در ابتداى آن بدون درد و در انتهاى آن حداکثر درد سانتیمتر که در ابتداى آن بدون درد و در انتهاى آن حداکثر درد 
نوشته شده بود به منظور ارزیابى میزان درد براى دانش آموزانى نوشته شده بود به منظور ارزیابى میزان درد براى دانش آموزانى 
که احساس ناراحتى مى کردند در پرسشنامه گنجانده شد. براى که احساس ناراحتى مى کردند در پرسشنامه گنجانده شد. براى 
اطمینان از آگاهى دانش آموزان از نحوه ى انجام کار و صحیح اطمینان از آگاهى دانش آموزان از نحوه ى انجام کار و صحیح 
پرکردن پرسشنامه، قبل از ارائه پرسشنامه، ابتدا به دانش آموزان پرکردن پرسشنامه، قبل از ارائه پرسشنامه، ابتدا به دانش آموزان 
توضیحات الزم داده شد و ابهامات برطرف گردید. در ادامه وزن توضیحات الزم داده شد و ابهامات برطرف گردید. در ادامه وزن 
دانش آموزان و وزن کیف آنها توسط ترازوى دیجیتالى گالمور دانش آموزان و وزن کیف آنها توسط ترازوى دیجیتالى گالمور 
مدل مدل GBF-950950 با میزان حساسیت  با میزان حساسیت 100100 گرم سنجیده شد. قد  گرم سنجیده شد. قد 
دانش آموزان نیز توسط متر نوارى استاندارد اندازه گیرى گردید. دانش آموزان نیز توسط متر نوارى استاندارد اندازه گیرى گردید. 
هم چنین به دلیل اینکه وزن کیف در روزهاى مختلف احتماال هم چنین به دلیل اینکه وزن کیف در روزهاى مختلف احتماال 

جدول جدول 2. توصیف خصوصیات مختلف  جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان در پایه هاى مختلف تحصیلى  توصیف خصوصیات مختلف  جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان در پایه هاى مختلف تحصیلى 

کلکلسال چهارمسال چهارمسال سومسال سومسال دومسال دومسال اولسال اولمتغیرمتغیر

1/130130±0/6016011515/9696±0/6116111717/5656±0/6256251616/6161±0/6316311515/9393±1414/8989سن(سال)سن(سال)

1616/044044±1717/9359356464/9898±1515/4394396969/3737±1616/5235236666/1616±1414/2922926565/7777±6161/6262وزن(کیلوگرم)وزن(کیلوگرم)

9/485485±9/947947167167/1212±9/717717169169/4646±9/595595169169/2626±8/198198168168/0909±164164/0606قد(سانتى متر)قد(سانتى متر)

شاخص توده بدنى (وزن به شاخص توده بدنى (وزن به 
4/691691±4/9039032323/130130±4/5415412323/986986±4/7757752222/971971±4/5505502323/142142±2222/780780کیلوگرم بر مجذور قد به متر)کیلوگرم بر مجذور قد به متر)

 توصیف خصوصیات مختلف  جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان   توصیف خصوصیات مختلف  جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان  

بررسى ارتباط بین ویژگى هاى فردى و مشخصات کیف مدرسه با  گردن درد در دانش   آموزان مقطع متوسطه شهر بابلبررسى ارتباط بین ویژگى هاى فردى و مشخصات کیف مدرسه با  گردن درد در دانش   آموزان مقطع متوسطه شهر بابل
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متفاوت است؛ لذا سعى گردید در روزهاى متفاوت هفته ارزیابى متفاوت است؛ لذا سعى گردید در روزهاى متفاوت هفته ارزیابى 
صورت گیرد. پس از جمع آورى اطالعات، کلیه داده ها با استفاده صورت گیرد. پس از جمع آورى اطالعات، کلیه داده ها با استفاده 
از نرم افزارآمارى از نرم افزارآمارى SPSS نسخه  نسخه 1111 و آزمون هاى  و آزمون هاى T و مجذور کاى  و مجذور کاى 

با سطح معنى دارى با سطح معنى دارى 0/0505 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل شد.

یافته هایافته ها
دو نفر از دانش آموزان به دلیل پر نکردن پرسشنامه از مطالعه دو نفر از دانش آموزان به دلیل پر نکردن پرسشنامه از مطالعه 
کنار گذاشته شدند و در نهایت در این مطالعه اطالعات مربوط به کنار گذاشته شدند و در نهایت در این مطالعه اطالعات مربوط به 
998998 دانش آموز شامل دانش آموز شامل502502 دختر ( دختر (٪5252/3) و ) و 496496 پسر( پسر(4949/7٪) ) 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که اطالعات جمعیت شناختى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که اطالعات جمعیت شناختى 
و بدنى آن ها در جدول و بدنى آن ها در جدول 2 آورده شده است. این دانش آموزان با  آورده شده است. این دانش آموزان با 
میانگین سنى میانگین سنى 1/130130±1515/9696 ، میانگین وزنى  ، میانگین وزنى 6464/9898±1616/044044 
، میانگین قدى ، میانگین قدى 9/485485±167167/1212 و میانگین شاخص توده بدنى  و میانگین شاخص توده بدنى 
و  پسران  براى  ترتیب  به  و   پسران  براى  ترتیب  به   2323/0303 و  و    2323/2323)2323/130130±4/691691
دختران) بوده داشته و اکثر نمونه ها مربوط به سال اول دبیرستان دختران) بوده داشته و اکثر نمونه ها مربوط به سال اول دبیرستان 
(٪3535) بودند. (جدول ) بودند. (جدول 1). شیوع گردن درد براى کل دانش آموزان ). شیوع گردن درد براى کل دانش آموزان 
٪3434/3 بود، هم چنین آزمون خى  دو مجذور کاى نشان داد که  بود، هم چنین آزمون خى  دو مجذور کاى نشان داد که 
تفاوت آمارى معنى دارى از نظر شیوع گردن درد بین دانش آموزان تفاوت آمارى معنى دارى از نظر شیوع گردن درد بین دانش آموزان 
دختر و پسر وجود دارد(دختر و پسر وجود دارد(P<0/001001). این میزان در جنس دختر و ). این میزان در جنس دختر و 
پسر به ترتیب پسر به ترتیب ٪4040/8 و  و ٪2727/8 بود (جدول  بود (جدول 3). هم چنین آزمون ). هم چنین آزمون 
خى  دو مجذور کاى هم چنین نشان داد که شیوع گردن درد در خى  دو مجذور کاى هم چنین نشان داد که شیوع گردن درد در 
مقاطع پایین تر به طور معنى دارى نسبت به مقاطع باالتر بیشتر مقاطع پایین تر به طور معنى دارى نسبت به مقاطع باالتر بیشتر 

 .( .(P<0/001001) است) است
بعد از مقایسه اطالعات جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان بعد از مقایسه اطالعات جمعیت شناختى و بدنى دانش آموزان 
با استفاده از آزمون هاى با استفاده از آزمون هاى T و مجذور کاى مشخص شد دانش آموزان  و مجذور کاى مشخص شد دانش آموزان 
طور  به  درد  بدون  دانش آموزان  به  نسبت  درد  گردن  طور دچار  به  درد  بدون  دانش آموزان  به  نسبت  درد  گردن  دچار 
 ( (P<0/001001) سن ()، سن ،(P=0/002002) وزن ()، وزن ،(P<0/001001) معنى دارى قد) معنى دارى قد
کمترى داشته اند و سطح تحصیالت مادران نیز پایین تر بوده کمترى داشته اند و سطح تحصیالت مادران نیز پایین تر بوده 
 ،( ،(P=0/767767) اما از نظر سطح تحصیالت پدر (). اما از نظر سطح تحصیالت پدر .(P=0/035035) است) است
وزن کیف (وزن کیف (P=0/093093) و شاخص توده بدنى () و شاخص توده بدنى (P=0/060060) تفاوت ) تفاوت 

معنى دارى بین دو گروه دیده نشد.معنى دارى بین دو گروه دیده نشد.
میانگین وزن کیف و میانگین نسبت وزن کیف به وزن بدن میانگین وزن کیف و میانگین نسبت وزن کیف به وزن بدن 
به ترتیب به ترتیب 2/751751 کیلوگرم و  کیلوگرم و ٪4/4747 بود. حد اقل و حداکثر وزن  بود. حد اقل و حداکثر وزن 

کیف و نسبت وزن کبف به وزن بدن به ترتیب کیف و نسبت وزن کبف به وزن بدن به ترتیب 0/1 و  و 8/3 کیلوگرم  کیلوگرم 
و و 0/2222 و  و 1616/3939٪ بود. همان طور که در جدول  بود. همان طور که در جدول 4 آمده است  آمده است 
به طورکلى اکثر دانش آموزان (به طورکلى اکثر دانش آموزان (٪5959/8) از کوله پشتى براى حمل ) از کوله پشتى براى حمل 
وسایل مورد نیاز مدرسه استفاده مى کردند. این درحالى است وسایل مورد نیاز مدرسه استفاده مى کردند. این درحالى است 
که بیشتر دانش آموزان پسر (که بیشتر دانش آموزان پسر (٪5454/6) از کیف دستى و بیشتر ) از کیف دستى و بیشتر 
مى کردند.  استفاده  کوله پشتى  از  مى کردند. )  استفاده  کوله پشتى  از   (7777/1٪) دختر  (دانش آموزان  دختر  دانش آموزان 
دچار  دانش آموزان  که  کرد  مشخص  کاى  مجذور  آزمون  دچار نتایج  دانش آموزان  که  کرد  مشخص  کاى  مجذور  آزمون  نتایج 
از  سالم  دانش آموزان  از  بیش  معنى دارى  طور  به  از گردن درد  سالم  دانش آموزان  از  بیش  معنى دارى  طور  به  گردن درد 

 ( (P=0/002002) کوله پشتى استفاده مى کنند) کوله پشتى استفاده مى کنند
در هر دو جنس اتوموبیل رایج ترین شیوه رفت و آمد به مدرسه در هر دو جنس اتوموبیل رایج ترین شیوه رفت و آمد به مدرسه 
بود (بود (٪4545). بیش تر دانش آموزان پسر (). بیش تر دانش آموزان پسر (٪3535/1) در راه خانه به ) در راه خانه به 
مدرسه بیش از مدرسه بیش از 3030 دقیقه کیف خود را حمل مى کردند. در حالیکه  دقیقه کیف خود را حمل مى کردند. در حالیکه 
بیش تر دانش آموزان دختر (بیش تر دانش آموزان دختر (٪3636/1) بین ) بین 1515 تا  تا 3030 دقیقه کیف  دقیقه کیف 
خود را حمل مى کردند. نتایج نشان مى دهد که ارتباط معنى دارى خود را حمل مى کردند. نتایج نشان مى دهد که ارتباط معنى دارى 
بین گردن درد و نحوه رفت و آمد به مدرسه (بین گردن درد و نحوه رفت و آمد به مدرسه (P=0/292292) و زمان ) و زمان 

حمل کیف (حمل کیف (P=0/656656) وجود ندارد.) وجود ندارد.

بحثبحث
و  فردى  ویژگى هاى  بین  ارتباط  بررسى  مطالعه  این  و هدف  فردى  ویژگى هاى  بین  ارتباط  بررسى  مطالعه  این  هدف 
مشخصات کیف مدرسه با گردن درد در دانش آموزان دبیرستانى مشخصات کیف مدرسه با گردن درد در دانش آموزان دبیرستانى 
شهر بابل بود. در مطالعه حاضر نتایج نشان دهنده شیوع نسبتا شهر بابل بود. در مطالعه حاضر نتایج نشان دهنده شیوع نسبتا 
باالى گردن درد (باالى گردن درد (٪3434/3) در جامعه مورد مطالعه و شیوع بیشتر ) در جامعه مورد مطالعه و شیوع بیشتر 
گردن درد در دختران نسبت به پسران است (جدول گردن درد در دختران نسبت به پسران است (جدول 3). درباره ). درباره 
شیوع باالتر گردن درد در دختران نسبت به پسران مى توان به شیوع باالتر گردن درد در دختران نسبت به پسران مى توان به 
تفاوت هاى ساختارى عضالنى-اسکلتى در دو جنس اشاره کرد تفاوت هاى ساختارى عضالنى-اسکلتى در دو جنس اشاره کرد 
که به طور کلى دختران داراى ابعاد بدنى و توانایى بدنى کمترى که به طور کلى دختران داراى ابعاد بدنى و توانایى بدنى کمترى 
در این رده سنى نسبت به پسران هستند. نتایج مطالعه حاضر در این رده سنى نسبت به پسران هستند. نتایج مطالعه حاضر 
با نتایج مورفى و همکاران (با نتایج مورفى و همکاران (1212) از نظر وزن کیف () از نظر وزن کیف (3/4-4/4545 
کیلوگرم) و میزان شیوع گردن درد (کیلوگرم) و میزان شیوع گردن درد (٪2727) هم خوانى داشت. عالوه ) هم خوانى داشت. عالوه 
بر این، نتایج حاصل نشان مى دهد که شیوع درد در دانش آموزان بر این، نتایج حاصل نشان مى دهد که شیوع درد در دانش آموزان 

مقاطع پایین تر بیشتر از دیگران است (جدول مقاطع پایین تر بیشتر از دیگران است (جدول 3).).
نتایج حاضر نشان مى دهد وزن کیف در مقاطع مختلف (سال نتایج حاضر نشان مى دهد وزن کیف در مقاطع مختلف (سال 
اول تا چهارم) تقریبا یکسان است (جدولاول تا چهارم) تقریبا یکسان است (جدول4) در حالى که هر چه ) در حالى که هر چه 

جدول جدول 3. شیوع گردن درد بر حسب جنس در دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى شیوع گردن درد بر حسب جنس در دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى

کلکلسال چهارمسال چهارمسال سومسال سومسال دومسال دومسال اولسال اولمتغیرمتغیر

102102دختردختر
(4747/7٪)

5454
(3737/2٪)

2525
(3939/7٪)

2424
(3030/0٪)

205205
(4040/8٪)

5050پسرپسر
(3737/0٪)

4040
(2525/3٪)

2828
(2323/5٪)

2020
(2323/8٪)

138138
(2727/8٪)

152152کلکل
(1515/2٪)

9494
(9/4٪)

5353
(5/3٪)

4444
(4/4٪)

343343
(3434/3٪)
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سن پایین تر باشد، با توجه به کمتر بودن وزن و کوچک تر بودن سن پایین تر باشد، با توجه به کمتر بودن وزن و کوچک تر بودن 
جثه دانش آموز، نسبت وزن کیف به وزن بدن بیشتر و طبیعتا جثه دانش آموز، نسبت وزن کیف به وزن بدن بیشتر و طبیعتا 
بیشتر  عضالنى-اسکلتى  سیستم  بر  کیف  وزن  از  ناشى  بیشتر فشار  عضالنى-اسکلتى  سیستم  بر  کیف  وزن  از  ناشى  فشار 
خواهد بود. در چنین وضعیتى، احتمال فشار غیر معمول بر ناحیه خواهد بود. در چنین وضعیتى، احتمال فشار غیر معمول بر ناحیه 

گردن و کمر بیشتر خواهد بود. گردن و کمر بیشتر خواهد بود. 
در باره پدیده مذکور (افزایش نسبت وزن کیف به وزن بدن در در باره پدیده مذکور (افزایش نسبت وزن کیف به وزن بدن در 
دانش آموزان به دلیل ثبات نسبى وزن کیف در سال هاى مختلف دانش آموزان به دلیل ثبات نسبى وزن کیف در سال هاى مختلف 
تحصیلى) الزم به ذکر است در مطالعه دانشمندى و همکاران تحصیلى) الزم به ذکر است در مطالعه دانشمندى و همکاران 
وزن  شد  مشخص  ایرانى  پسر  دانش آموزان  کوله پشتى  وزن درباره  شد  مشخص  ایرانى  پسر  دانش آموزان  کوله پشتى  درباره 
مقاطع  دانش آموزان  و  ابتدایى  دانش آموزان  کوله پشتى  مقاطع مطلق  دانش آموزان  و  ابتدایى  دانش آموزان  کوله پشتى  مطلق 
باالتر تفاوت معنى دارى وجود ندارد (باالتر تفاوت معنى دارى وجود ندارد (8). هم چنین مطالعه گریم و ). هم چنین مطالعه گریم و 
ویلیامز که در سالویلیامز که در سال20002000 در استرالیا انجام پذیرفت نشان دهنده  در استرالیا انجام پذیرفت نشان دهنده 
یکسان بودن بار حمل شده توسط دانش آموزان مقاطع پایین تر یکسان بودن بار حمل شده توسط دانش آموزان مقاطع پایین تر 
در مقایسه با مقاطع باالتر بود (در مقایسه با مقاطع باالتر بود (1818). در باره عوامل فردى مؤثر بر ). در باره عوامل فردى مؤثر بر 
گردن درد، مطالعه حاضر نشان داد که چند نمونه از متغیرهاى گردن درد، مطالعه حاضر نشان داد که چند نمونه از متغیرهاى 
مورد بررسى شامل قد، وزن و سن دانش آموزان مبتال به گردن مورد بررسى شامل قد، وزن و سن دانش آموزان مبتال به گردن 
درد کمتر از سایر دانش آموزان بود. این موضوع با دیگر یافته این درد کمتر از سایر دانش آموزان بود. این موضوع با دیگر یافته این 
مطالعه یعنى شیوع بیشتر در مقاطع پایین تر همخوانى دارد. بطور مطالعه یعنى شیوع بیشتر در مقاطع پایین تر همخوانى دارد. بطور 
کلى دانش آموزانى که از وزن و قد کمترى برخوردارند توانایى کلى دانش آموزانى که از وزن و قد کمترى برخوردارند توانایى 
عمومى کمترى براى حمل بار دارند. در دیگرمطالعات اگر چه عمومى کمترى براى حمل بار دارند. در دیگرمطالعات اگر چه 
نتایج  غالبا  ولى  است  نشده  اشاره  وزن  و  قد  به  مستقیم  نتایج بطور  غالبا  ولى  است  نشده  اشاره  وزن  و  قد  به  مستقیم  بطور 
تأییدکننده این موضوع است که هرچه نسبت وزن کیف به وزن تأییدکننده این موضوع است که هرچه نسبت وزن کیف به وزن 

بدن بیشتر باشد شیوع گردن درد نیز بیشتر خواهد بود. بدن بیشتر باشد شیوع گردن درد نیز بیشتر خواهد بود. 
پردازش داده ها با توجه به سطح تحصیالت پدران و مادران پردازش داده ها با توجه به سطح تحصیالت پدران و مادران 
به  مبتال  دانش آموزان  مادران  تحصیالت  سطح  که  داد  به نشان  مبتال  دانش آموزان  مادران  تحصیالت  سطح  که  داد  نشان 
گردن درد به طور معنى دارى با دانش آموزان سالم متفاوت است گردن درد به طور معنى دارى با دانش آموزان سالم متفاوت است 
(P=0/035035). به طورى که شیوع درد در دانش آموزانى که مادران ). به طورى که شیوع درد در دانش آموزانى که مادران 
آنها از سطح تحصیالت باالترى برخوردار بوده اند کمتر بوده است. آنها از سطح تحصیالت باالترى برخوردار بوده اند کمتر بوده است. 
سطح  از  که  مادرانى  گفت  مى توان  یقین  به  قریب  احتمال  سطح به  از  که  مادرانى  گفت  مى توان  یقین  به  قریب  احتمال  به 
تحصیالت باالترى برخوردارند توصیه هاى بیشترى در رابطه با کم تحصیالت باالترى برخوردارند توصیه هاى بیشترى در رابطه با کم 

بودن وزن کیف به فرزندان خود دارند و یا کنترل بیشترى در این بودن وزن کیف به فرزندان خود دارند و یا کنترل بیشترى در این 
زمینه اعمال مى نمایند. در مطالعات مشابه قبلى سطح تحصیالت زمینه اعمال مى نمایند. در مطالعات مشابه قبلى سطح تحصیالت 

والدین مورد بررسى قرار نگرفته بود (والدین مورد بررسى قرار نگرفته بود (1،2،11،12،151،2،11،12،15، ، 1717).).
نتایج مطالعه حاضر نشان مى دهد به طور میانگین وزن کیف نتایج مطالعه حاضر نشان مى دهد به طور میانگین وزن کیف 
٪4/4747 وزن دانش آموز است و تنها  وزن دانش آموز است و تنها ٪1/1 از دانش آموزان کیف  از دانش آموزان کیف 
هایى با وزن بیش از هایى با وزن بیش از ٪1010 وزن خود حمل مى کنند. مطالعات  وزن خود حمل مى کنند. مطالعات 
انجا شده در مورد وزن کیف تا کنون استاندارد وزن نسبى کیف انجا شده در مورد وزن کیف تا کنون استاندارد وزن نسبى کیف 
را کمتر از را کمتر از ٪1515 وزن بدن گزارش کرده اند ( وزن بدن گزارش کرده اند (1919). بنابراین وزن ). بنابراین وزن 
نسبى کیف دانش آموزان دبیرستانى بابل در محدوده استاندارد نسبى کیف دانش آموزان دبیرستانى بابل در محدوده استاندارد 
وزن نسبى کیف در مطالعات یاد شده قرارگرفته اما با این وجود وزن نسبى کیف در مطالعات یاد شده قرارگرفته اما با این وجود 
مى رسد.  نظر  به  باال  حاضر  مطالعه  در  گردن درد  شیوع  مى رسد. میزان  نظر  به  باال  حاضر  مطالعه  در  گردن درد  شیوع  میزان 
مطالعات انجام شده در مورد شیوع گردن درد در دانش آموزان مطالعات انجام شده در مورد شیوع گردن درد در دانش آموزان 
نشان دهنده میزان شیوعى بین نشان دهنده میزان شیوعى بین ٪4444 تا  تا ٪5353 است ( است (1313). به نظر ). به نظر 
مى رسد با توجه به اینکه در سنین دبیرستان هنوز رشد سیستم مى رسد با توجه به اینکه در سنین دبیرستان هنوز رشد سیستم 
عضالنى-اسکلتى کامل و صفحات رشد استخوان ها به ویژه ستون عضالنى-اسکلتى کامل و صفحات رشد استخوان ها به ویژه ستون 
فقرات بسته نشده است حتى وارد کردن وزنى کمتر از فقرات بسته نشده است حتى وارد کردن وزنى کمتر از 1010 درصد  درصد 
وزن بدن نیز ممکن است سبب دردناك شدن نواحى خاصى از وزن بدن نیز ممکن است سبب دردناك شدن نواحى خاصى از 

بدن گردد (بدن گردد (2020).).
دیگر یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد اکثر دانش آموزان دیگر یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد اکثر دانش آموزان 
مطالعات  از  برخى  مطالعات ).  از  برخى  مى کنند (جدول 4).  استفاده  کوله پشتى  مى کنند (جدول از  استفاده  کوله پشتى  از 
انجام شده قبلى کوله پشتى را به دلیل توزیع متقارن وزن شیوه انجام شده قبلى کوله پشتى را به دلیل توزیع متقارن وزن شیوه 
بود  دانسته  مدرسه  نیاز  مورد  وسایل  حمل  براى  بود مناسب ترى  دانسته  مدرسه  نیاز  مورد  وسایل  حمل  براى  مناسب ترى 
(1،3،211،3،21، ، 2222، ، 2323، ، 2424). با این حال یافته هاى مطالعه حاضر نشان ). با این حال یافته هاى مطالعه حاضر نشان 
مى دهد که دانش آموزان مبتال به گردن درد در مقایسه با دیگر مى دهد که دانش آموزان مبتال به گردن درد در مقایسه با دیگر 
دانش آموزان به طور معنى دارى به میزان بیشترى از کوله پشتى دانش آموزان به طور معنى دارى به میزان بیشترى از کوله پشتى 

استفاده مى کنند.استفاده مى کنند.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
نتایج این مطالعه شیوع باالى گردن درد در این گروه سنى را نتایج این مطالعه شیوع باالى گردن درد در این گروه سنى را 
در عین استاندارد بودن وزن کیف دانش آموزان نشان مى دهد. در عین استاندارد بودن وزن کیف دانش آموزان نشان مى دهد. 

جدول جدول 4. اطالعات مربوط به کیف هاى دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى اطالعات مربوط به کیف هاى دانش آموزان مورد بررسى در پایه هاى مختلف تحصیلى

کلکلسال چهارمسال چهارمسال سومسال سومسال دومسال دومسال اولسال اولمتغیرمتغیر

229229کوله پشتىکوله پشتى
(6666/8٪)

192192
(6464/4٪)

8686
(4747/5٪)

8282
(5252/3٪)

589589
(5959/8٪)

101101کیف دستىکیف دستى
(2929/4٪)

103103
(3434/6٪)

7777
(4242/5٪)

7575
(4646/0٪)

356356
(3636/1٪)

سایر سایر 
(مثل کیسه نایلون دسته دار)(مثل کیسه نایلون دسته دار)

1313
(3/8٪)

3
(1/0٪)

1818
(9/9٪)

6
(3/7٪)

4040
(4/1٪)

0/965965±0/9979972/751751±1/0050052/629629±0/9709702/661661±0/9179172/812812±2/802802وزن کیف (کیلوگرم)وزن کیف (کیلوگرم)

1/865865±1/7747744/464464±1/9919913/995995±1/7797794/233233±1/8618614/501501±4/772772نسبت وزن کیف به وزن بدن(نسبت وزن کیف به وزن بدن(٪)

بررسى ارتباط بین ویژگى هاى فردى و مشخصات کیف مدرسه با  گردن درد در دانش   آموزان مقطع متوسطه شهر بابلبررسى ارتباط بین ویژگى هاى فردى و مشخصات کیف مدرسه با  گردن درد در دانش   آموزان مقطع متوسطه شهر بابل
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دانش آموزانى  در  گردن درد  به  ابتال  احتمال  مى رسد  نظر  دانش آموزانى به  در  گردن درد  به  ابتال  احتمال  مى رسد  نظر  به 
که ابعاد بدنى و قدرت کمترى دارند بیشتر است که این امر که ابعاد بدنى و قدرت کمترى دارند بیشتر است که این امر 
مى تواند سالمت آنان را به خطر اندازد. هم چنین سطح تحصیالت مى تواند سالمت آنان را به خطر اندازد. هم چنین سطح تحصیالت 
مادران که تأثیر زیادى در توصیه هاى مربوط به حمل کیف در مادران که تأثیر زیادى در توصیه هاى مربوط به حمل کیف در 
دانش آموزان دارد مى تواند در گردن درد مؤثر باشد. عالوه بر این، دانش آموزان دارد مى تواند در گردن درد مؤثر باشد. عالوه بر این، 
مشخصات کیف هاى مورد استفاده نیز مى تواند در بروز گردن درد مشخصات کیف هاى مورد استفاده نیز مى تواند در بروز گردن درد 
در  فقرات  ستون  درد  شیوع  فعلى  شرایط  باشد.  گذار  در تأثیر  فقرات  ستون  درد  شیوع  فعلى  شرایط  باشد.  گذار  تأثیر 
دانش آموزان احتمال بازنگرى وزن استاندارد را براى کیف مدارس دانش آموزان احتمال بازنگرى وزن استاندارد را براى کیف مدارس 
در این گروه آسیب پذیر مطرح مى نماید. با توجه به اینکه مطالعه در این گروه آسیب پذیر مطرح مى نماید. با توجه به اینکه مطالعه 
حاضر در اصل مشاهده اى بوده و روابط على و معلولى براى این حاضر در اصل مشاهده اى بوده و روابط على و معلولى براى این 
مشاهدات برقرار نیست، براى تأیید روابط بدست آمده نیاز به مشاهدات برقرار نیست، براى تأیید روابط بدست آمده نیاز به 
مطالعات گسترده ترى مى باشد. هم چنین با توجه به باال بودن مطالعات گسترده ترى مى باشد. هم چنین با توجه به باال بودن 
شیوع گردن درد در سنین نوجوانى و از سویى خالء اطالعات الزم شیوع گردن درد در سنین نوجوانى و از سویى خالء اطالعات الزم 
به ویژه در کشورمان پژوهش هاى بیشتر در این زمینه ضرورى به ویژه در کشورمان پژوهش هاى بیشتر در این زمینه ضرورى 

به نظر مى رسد.به نظر مى رسد.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

تحقیقات  کمیته  و  فناورى  و  تحقیقات  محترم  معاونت  تحقیقات از  کمیته  و  فناورى  و  تحقیقات  محترم  معاونت  از 
دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى بابل بابت حمایت هاى صورت دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى بابل بابت حمایت هاى صورت 
همکارى  هم چنین  مى گردد.  تشکر  و  تقدیر  صمیمانه  همکارى گرفته  هم چنین  مى گردد.  تشکر  و  تقدیر  صمیمانه  گرفته 
مسؤلین اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل و مدیران مدارس مسؤلین اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل و مدیران مدارس 

مورد مطالعه موجب امتنان بوده است.مورد مطالعه موجب امتنان بوده است.
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