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 پوست 3399

سال  زدیشهر  دو هیناح یدولت ییمدرسه در دانش آموزان مدارس ابتدا فیحمل ک تیوضع یبررس
 0901-0909 یلیتحص

 ایمسعودن محمدحسین، یباقر مانهیا، یکالن زهره *,یافشار بایفرگان(: ) سندهینو
 زدی یصدوق دیشه یدرمان یوخدمات بهداشت یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 afshari.nursing@gmail.com پست الکترونیکی:
 

سالمتی آنان  در آینده بر عوارض جبران ناپذیری تواندمیبا توجه به اینکه حمل کیف های سنگین مدرسه در سنین رشد کودکان : مقدمه

دانش آموزان مادارس ابتادایی شاهر یازد ساال تحصایلی  بررسی وضعیت حمل کیف مدرسه در هدف باباشد. این مطالعه  دنبال داشتهبه

 .پذیرفت انجام 0323-0326

تصادفی از میان  صورتبهمدرسه ابتدایی که  02و با مراجعه به  (Cross-sectionalمقطعی ) –این مطالعه از نوع توصیفیقیق: روش تح

باود.  مدارس ابتدایی دولتی ناحیاه دو شاهر یازد دانش آموز 211شامل  مطالعه موردبودند، انجام پذیرفت. نمونه  شدهانتخابمدرسه  32

تار وزن بادن دقیق گیریاندازهبرای  و ترازوی کنترل وزن بود، درطی مطالعه (تعیین نوع کیف دانش آموز منظوربه) روش بررسی مشاهده

کسار ایان دو داده وزن  و باا شاد گیریاندازهبار بدون کیف و مجددا با کیف بدون کت، کاپشن، کفش و وسایل اضافی( یک)آموزاندانش 

ذکار اسات کاه مراجعاه باه همقایسه گردیاد. الزم با آمد، سپس نسبت وزن کیف به وزن دانش آموز مشخص و با استاندارد دست بهکیف 

 SPSS افازارنرمشاده باا اساتفاده از  آوریجمعی هادادهتصادفی و در سه روز اول هفته صورت پذیرفته است. در پایان  صورتبهمدارس 

 .فتقرار گر وتحلیلتجزیهمورد  06نسخه 

درصد ازداناش آماوزان باا کماک  %26و درصد دانش آموزان از کیف دستی استفاده می کردند  %6دادتنها ی مطالعه نشان هایافتهنتایج: 

مجاز( )حد%01وزن کیف باالتر از  %82 بررسی مورداز میان دانش آموزان  چنینهم .بردندمیکوله پشتی دوبندی وسایل خور را به مدرسه 

 گرم بود.کیلو 3/2وزن کیف دانش آموزان  میانگین کیف باحد مجاز را حمل می نمودند. وزن %02کردند و تنها را حمل میوزن بدنشان 

های آموزش تایج حاصل از بررسی نشان داد که مسئولین بهداشت مدارس باید در مورد حمل کیف و کوله پشتی هان: گیرینتیجهبحث و 

 های سبککه دانش آموزان تا حد ممکن با حمل کیف همچنین شرایطی فراهم آورند ؛ ومعلمان و والدین بدهند و الزم را به دانش آموزان

 به سمت روش کیف در مدرسه پیش برود. آموزشیا  و سالمتی خود را حفظ کنند

آموزان، وزن بار حمل شده دانش ،مدرسه فیک کلمات کلیدی:
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