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Background and Purpose: One of the problems predisposing the physical health of adults is
the use of nonstandard school bags in elementary school. Experts believe that the fatigue and
other complications arising from such discomforting appliances will be more aggravating
than failing the school, exams. Therefore, this study was conducted to determine the
awareness and practice of parents in using standard school bags.
Methods and Materials: The present study is descriptive study conducted on the population
of primary school students in Sabzevar, Iran. As the Office of Education in Sabzevar is
divided into three zones, the data were collected using a questionnaire through cluster
sampling, and the sample size was 400. A pilot study was conducted to determine the validity
and reliability of the instrument. The obtained data were analyzed in SPSS.
Results: Out of 297 informants, 17% were very well-informed, 37.9% had average
awareness. Also, 29.5% were aware of nonstandard bag complications. In relation to parents’
practice, 77.5% paid attention to the standard bag specifications when buying bags. Also, it
was determined that only a small percentage of primary school students used standard bags.
Conclusion: Most parents were not sufficiently informed about bag specifications and paid
little attention to these when buying bags for their children.
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بررسي ميزان آگاهي و عملكرد والدين از كيف استاندارد و درصد استفاده از آن
توسط دانش آموزان مدارس ابتدايي مناطق سه گانهي شهر سبزوار در سال 68
غفور همايي

1

محمد علي يعقوبي فر ،2آرش اكابري

3

زمينه و هدف  :يكي از مسايلي كه سالمت جسماني افراد را در سنين باال به خطر مي اندازد ،استفاده از كيف هاا
غير استاندارد در مقطع ابتدايي تحصيل مي باشد .بنا بر عقيده كارشناسان خستگي و عوارض ناشي از استفاده ايان
گونه وسايل به مراتب نگران كنندهتر از مردود دانش آموزان خواهد بود .لذا ،اين مطالعه با هاد تعياين آگااهي و
عملكرد والدين از كيف استاندارد در شهر سبزوار انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است .جامعه پژوهش آن را دانش آموزان مقطاع ابتادايي
شهر سبزوار تشكيل ميدهند ،آموزش و پرورش سبزوار به سه منطقه ،تقسيم مي شود؛ با توجاه باه ايان امار روش
نمونه گير خوشه ا و حجم نمونه  044نفر برآورد شاد .جهات تعياين رواياي و پاياايي مطالعاه ابتادا مطالعاه
مقدماتي به تعداد تكميل  04پرسشنامه صورت گرفت و جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  spssاستفاده شد.
يافته ها :از مجموع  093نفر پاسخ دهنده به پرسش نامه  %73والدين آگاهي بسايار خاو و  % 03/9آناان آگااهي
متوسط از كيف استاندارد داشتند.در ميان آنها تنها  % 99/5از عوارض كيف غير استاندارد مطلع بودند .در ارتباا باا
نوع عملكرد  % 33/5والدين هنگام خريد به طرح و مدل كيف تا استاندارد بودن آن توجه دارند .هم چناين مشا
شده كه درصد ناچيز از دانشآموزان از كيف استاندارد استفاده مي كنند.
نتيجه گيري :اكثر والدين آگاهي مطلو در زمينه مش صات كيف استاندارد نداشته و هنگام خريد نيازكمتار باه
خصوصيات كيف استاندارد توجه ميكنند.
واژه هاي كليدي :كيف استاندارد ،آگاهي ،عملكرد.

 -1دانشجو كارداني بهداشت مبارزه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -9عضو هيئت علمي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -0عضو هيئت علمي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
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مقدمه
والدين الگوي بهداشتي دانش آموزان هستند.
آنان در كنار مسئولين مدرسه مي توانند نقش
بسزايي در تأمين برنامه هاي بهداشتي دانش آموزان
ايجاد كنند .بنابراين ايجاد آگاهي و عملكرد مطلوب
در والدين نسبت به بهداشت زمينهساز ارتقاي آگاهي
اجتماعي ،اعتماد بهنفس و مشاركت دانش آموزان در
تأمين سالمت جامعه مي باشد(.)1
يكي از مسايلي كه به نظر محققان علوم پزشكي
سالمت جسماني دانش آموزان را در سنين باال به
خطر مياندازد ،استفاده از كيف هاي غير استاندارد
است .از نظر كار شناسان آموزش و پرورش خستگي
و عوارض ناشي از اين وسايل به مراتب نگران كننده
تر از مردودي دانش آموزان مي باشد.
بسياري ازدانش آموزان ايراني بيش از
استانداردهاي جهاني با كيف خود وسيله جا به جا
ميكنند .اين نكته به اضافه دوري از دنياي ورزش و
تحرك در سنين پايين شكايت هاي ناشي از دردهاي
غير شايع زانو ،كمر آرنج و گردن و افتادگي شانه را
افزايش مي دهد.
هنگامي كه كوله پشتي مدرسهي دانش آموز
سنگين باشد ،او قوس بيشتري به پشت بدن مي دهد
و سر و تنه را به طرف جلو مي آورد .اين امر باعث
عدم تقارن ستون مهره ها و اختالل در توانايي
طبيعي گيرندگي ضربه به وسيلهي ستون مهرهاي
مي شود .عالوه بر آن سبب دردهاي شانه ،گردن و
كمر درد نيز مي گردد .حمل كيف هاي كولهاي اگر
توسط يك شانه انجام شود ،باعث وارد كردن فشار
زيادي به طور نامتناسب و غير همسان به يك سمت
بدن مي شود .فشار زياد موجب انحناي غير طبيعي
در ستون فقرات مي شود .اين مسأله گرچه در بالغين
حائز اهميت است اما در كودكان از اهميت بيشتري
برخوردار است ،چرا كه مهره هاي كودكان در حال
رشد هستند ،بنابراين انحناي غير طبيعي ستون
فقرات در آنان بيشتر خود نمايي مي كند و زمينه-
ساز اسكوليوز (انحناي غير طبيعي به طرفين) مي
شودكه اين مسأله از علل اصلي مشكالت كودكان در
طرز نشستن و ايستادن است .اسكوليوز در بد شكلي
اندام كودكان مؤثر است ،هم چنين دردهايي نيز در

بخش فوقاني و تحتاني پشت وكشش عضالت شانه و
گردن را باعث مي شود .عالوه بر اين بند باريك
برخي كوله ها جريان خون و رشته هاي عصبي
دستها را تحت فشار قرار داده و سبب ضعف و گزگز
بازوها و دست ها ميشود .نتايج بررسيها نشان مي
دهد كه دختران دانش آموز بيشتر از پسران در موقع
حمل كيف ناراحتي نشان ميدهند .مخصوصاً
دختران چاق و بلند قد كه در استفاده از كيف هاي
كوله پشتي دچار خجالت ميشوند .آنها ترجيح مي
دهند خميده ،خميده راه بروند اما از كيف استاندارد
استفاده نكنند(.)2
در اين تحقيق برآنيم تا ميزان آگاهي و عملكرد
والدين مدارس ابتدايي مناطق سه گانهي آموزش و
پرورش شهر سبزوار را مورد سنجش قرار دهيم تا
بدين وسيله والدين بتوانند آگاهي هاي خود را با
عملكردي مناسب به فرزند خود انتقال دهند و در پي
آن دانش آموزان بتواند رفتار و روش عمل خود را در
استفاده از كيف اصالح نمايند و به تدريج عادات غلط
غير بهداشتي خود را ترك و عادات صحيح بهداشتي
و سازنده را جايگزين آنها سازند.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر يك مطالعهي توصيفي است كه
جامعهي پژوهش آن ،دانش آموزان مقطع ابتدايي
شهر سبزوار مي باشند .حجم نمونه با توجه به تقسيم
مناطق آموزش و پرورش به سه منطقه و با روش
نمونه گيري خوشه اي  044نفر برآورد شد .جهت
تعيين روايي و پايايي مطالعه ،ابتدا مطالعهي
مقدماتي به تعداد تكميل  04پرسشنامه صورت
گرفت و جهت تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از
نرم افزار  spssنتايج گزارش گرديد.
يافته ها
نتايج پژوهش نشان داد از مجموع  093پاسخ
دهنده  033مورد ( )%99/2مادران و تعداد پدران 3
نفر ( )%2/4و  11نفر ( )%2/3ساير افراد بودهاند .لذا
مادران به علت مشغلهي كمتر ،فرصت بيشتر و شايد
ساير عوامل بيشتر به مدارس مراجعه مي كنند.
بيشترين تعداد افراد پاسخ دهنده مربوط به
گروه سني  04تا  09سال ( )%93/3بوده اند .درصد
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استفاده كنندگان از كيف دستي  %0و درصد استفاده
كنندگان از كولهپشتي  %93مي باشد .بيشتر والدين
( )%60/6در هنگام خريد به قيمت كيف توجه مي-
كنند و عالوه بر آن بيشتر والدين در هنگام خريد
( )%33/9به مدل و ( )%92/2به مدت دوام كيف
توجه دارند .بيشتر كيف هاي خريداري شده
( )%93/3بند دار و ( )%32/9داراي بند پهن مي
باشند )%69/1( .كيف ها متناسب با پهناي تنه
فرزندان مي باشند )%33/2( .كيف ها داراي بند
سينه اي و كمري نمي باشند .غالب كيفهاي
خريداري شده ( )%33/0متناسب با وزن فرزندان مي
باشند .بسياري از والدين از وجود بند سينه اي و
كمري در كيف داراي آگاهي متوسط ( )%04/6و
كمترين آنها داراي آگاهي عالي ( )%6/3بودند ،بيشتر
والدين از وجود بند در كيف آگاهي متوسط ()%23
و كمترين آنها داراي آگاهي عالي ( )%6/9بودند.
بيشتر والدين ازاندازهي پهناي بند آگاهي خيلي
ضعيف ( )%01/0و كمترين آنها داراي آگاهي خوب
( )%12/1بودند.
از ديگر سو بيشتر دانش آموزان ( )%63/0مسافت
بين منزل تا مدرسه را پياده طي مي كنند%03/9 .
والدين داراي آگاهي متوسط و  %13داراي آگاهي
عالي از مشخصات كيف استاندارد هستند .بيشتر
والدين از وزن كيف ،آگاهي خيلي ضعيف ( )%03/9و
تعداد كمتري از آنها داراي آگاهي عالي ( )%0/0بودند
و ميزان آگاهي والدين از كيف غير استاندارد
( )%29/9ضعيف و ( )%14/1عالي بود .مادران دانش-
آموزان بيشتر از پدران آنها دراين طرح شركت
كردند .همچنين بيشتر دانش آموزان فرزند اول
خانواده بودند و  %99دانش آموزان از كيف استفاده
ميكنند %93 .دانش آموزان عالقه به استفاده از
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كوله پشتي داشته اند %91/0 .دانش آموزان تعداد
كتاب هاي موجود در كيف آنها بين 0تا 6كتاب بوده
است .بيشتر دانشآموزان ( )%96/3از كيف خود به
مدت يكسال استفاده مي كنند و كمترين آنها
( )%19/2بيشتر از يكسال از كيف خود استفاده مي
كنند .همچنين بيشتر والدين ( )%90/2در هنگام
خريد كيف به نظر فرزند خود توجه مي كنند .اكثر
والدين ( )%33/1در هنگام خريد مي توانند فرزند
خود را براي خريد كيف استاندارد قانع كنند.
بحث و نتيجه گيري
نتايج پژوهش بيانگر آن است كه فقط%13
والدين آگاهي بسيار خوب از مشخصات كيف
استاندارد دارند .همچنين بيشتر كيف هاي خريداري
شده ( )% 69/1متناسب با پهناي تنهي فرزندان مي
باشد ،اما داراي بند سينه اي و كمري نمي باشد كه
اين مسأله موجب بروز درد شانه در دانش آموزان مي
شود.
بهشتي پور و همكاران نيز در پژوهش خودتحت
عنوان« بررسي مشكالت جسمي ناشي از وزن كيف
مدرسه در دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي
شهر شيراز» نيز به نشانه هاي بروز درد شانه در %29
دانشآموزان اشاره كردهاند .همچنين در اين پژوهش
مشخص شد بروز مشكالت ناشي از حمل كيف
مدرسه در دختران بيش از پسران مي باشد .موضوع
پژوهش حاضر با پژوهش بهشتي پور مطابقت دارد.
بنابراين افزايش ارتقاي آگاهي والدين از مشخصات
كيف استاندارد و نحوه صحيح استفاده از كيف
استاندارد توسط دانش آموزان از مسايل مهمي است
كه بايستي به آن توجه كرد.
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