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  25/12/87 : پذیرش مقاله،15/7/87 :دریافت مقاله
Ø ین بطـور فزاینـده دانـش        حمل کیف هاي سنگ    .بسیاري از دانش آموزان تمایل به حمل کیف هاي کوله پشتی دارند            : مقدمه

 این تحقیق بـر روي  .آموزان را در معرض خطر قرار داده و ممکنست منجر به آسیب هاي دراز مدت به بدن در حال رشد آنها شود                 
دانش آموزان دبستانی شهر خرم آباد جهت بررسی وزن کیف هاي آنها و نحوه بارگیري و حمل کیف ها ي آنها ، نحوه بار گیـري و                   

  . و وجود سابقه کمر درد در آنها انجام شده استحمل کیف ها
Øدانش آموزان و کیف هاي آنها . دانش آموز دبستانی انجام شد1009 مقطعی روي _این مطالعه توصیفی  : مواد و روش ها 

ها و سابقه  در عین حال سواالتی در مورد نحوه بار گیري ، حمل کیف .توزین شده و درصد وزن کیف از وزن دانش آموز تعیین شد
  .کمر درد در کودکان انجام و ثبت گردید

Øتنها از یکی از بند هاي شانه براي حمل % 6/24 .از کودکان مورد بررسی کیف هاي سنگین حمل می کردند% 8/57 : يافته ها
 حمل آنها روي یک  رابطه معنی داري بین کیف هاي سنگین و.آنها وجود داشت% 1/26کیف استفاده می کردند و سابقه کمر درد در 
  .شانه و سابقه کمر درد در کودکان وجود داشت

Ø  بسیاري از دانش آموزان کیف هاي سنگین تر از وزن استاندارد و با روش غلط حمل می کنند که منجر  :نتيجه گيريبحث و
  .به ایجاد کمر درد و سایر عوارض در آنها می شود

Ø کمر دردکیف کوله پشتی، سنگین ، :واژه هاي كليدي  
  

 
 

 چكيده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               1 / 7

mailto:f_tarhani@yahoo.com
https://yafte.lums.ac.ir/article-1-138-fa.html


  طرهانی و همکاران استانداردهاي کیف هاي کودکان دبستانی
 

 88بهار هم، دیازیافته، دوره  / 50 

  مقدمه
همه ما نگران حفظ سالمت جسمي و روحـي فرزنـدانمان           
بويژه زماني كه در كنار آنها نيستيم مي باشيم و مدرسه يكي از             
مكانهايي است كه كودكان قسمت عمده سـاعات خـود را آنجـا             

   .مي گذرانند
در دهه هاي اخير اكثر دانش آموزان تمايل به حمل كيـف    

ند و از آنجائيكه به ظاهر كيـف هـا بـيش از    هاي كوله پشتي دار   
كارايي آنها اهميت داده ميشود آسيب هاي ناشي از حمل كيـف      

 در امريكا   .هاي سنگين و به روش نادرست روز افزون شده است         
شش هزار مورد آسيب ناشي از حمـل كيـف        ١٩٩٩تنها در سال    

  .)١(هاي سنگين گزارش شده است 
 ناشـي از حمـل كيـف      برخي از گزارشات حكايت از آسيب     

  .)٢(نوجوانان دارد % ٣٣كودكان دبستاني و % ٢٣در 
ويزيت ارتوپدي  % ٦٠ در استان دنور امريكا      ١٩٩٩در سال   

در كودكان با كمر درد و درد شانه ناشي از كيف هـاي سـنگين              
  .)٣(انجام شده است 

 ١٢٧٠٠آكادمي حفظ سـالمت مـصرف كننـدگان امريكـا           
ـ   را ١٩٩٨ سـاله درسـال      ٥ -١٨مراجعه به اورژانـس درافـراد      ه ب

 كيفهاي كوله پشتي اعالم كرده است و       دليل آسيبهاي مرتبط با   
پياده طي مي كننـد   را اين آسيبها بويژه درافرادي كه مسيرخود     

  .بوده است بيشتر
انجمن طب حرفه اي وآكادمي ارتوپدي       اساس پيشنهاد  بر
ن وز%١٠وزن بـيش از    دانـش آمـوزان نبايـد كيفهـاي بـا          آمريكا

  .)٣(بدنشان حمل كنند 
 شـانه اي،   بند دو هر اين آكادمي همچنين برحمل كيف با     

 بـارگيري كيـف بـه نحـوي كـه اشـياء            بستن بندهاي كمـري و    
  .)٤(دارد  بدن باشند تاكيد به محور سنگين نزديكتر

 دانــش آمــوزان امكــان اســتفاده از  كــشورها برخــي از در
 د مقـداري از مـي تواننـ   مدارس دارنـد و   در كمدهاي شخصي را  

 در غيرضـروري را  اشـياء  وسـايل مربـوط بـه تكـاليف مدرسـه و     
ايـن  ر  د .آنهـا اسـتفاده كننـد      كمدها نگهداري و هنگام لـزوم از      

موارد تاكيد مي شود دانش آمـوزان زمـان كـافي جهـت توقـف               
  .اختيار داشته باشند در استفاده ازكمدها را و مكرر

ليه دوره اي   تخ همچنين توصيه مي شود والدين نظارت بر      
عهـده   بـر  كيف ها وخارج كردن وسايل غيرضروري كودكـان را        

دراين تحقيـق تـالش شـده اسـتانداردهاي كيـف هـاي              .گيرند
 نحـوه بـارگيري و     وزن، نظـر  از كودكان دبستاني شهرخرم آبـاد    

بررسـي   كودكـان مـورد    در كمردرد سابقه ي وجود   حمل آنها و  
  .گيرد قرار

  موادوروش ها 
 جامعـه مــورد   مقطعـي و -نـوع توصـيفي    ايـن مطالعـه از  

 ساله مشغول به تحـصيل      ٧-١٢مطالعه شامل كودكان دبستاني     
حجم نمونـه   .بود١٣٨٦-٨٧سال  دبستانهاي شهرخرم آباد در    در
  .نمونه تعيين شد ١٠٠٠اساس مطالعه پيلوت  بر

 .صورت تصادفي چندمرحله اي انجـام شـد   ه  نمونه گيري ب  
 از پسرانه بـودن   دخترانه و  يه و اساس ناح  ليست مدارس بر   ابتدا

مدارس بـصورت تـصادفي      تعدادي از  پرورش دريافت،  آموزش و 
امكان رعايـت    پسر درحد  و نسبت دانش آموزان دختر    انتخاب و 

  .شد
پـنجم نمونـه     بين پايه هاي اول تا     مدرسه از  هر سپس در 
دانـش آمـوزان مننتخـب      .تصادفي انتخاب شـد    بصورت منظم و  

وزن كودك محاسبه    وزن كيف از   درصد ين،وكيف هاي آنها توز   
اسـتفاده  (حمل كيف  مورد نحوه بارگيري و   پرسشهايي در  شد و 

سابقه  بستن آن و   بند كمري و   وجود ،)شانه اي  بند دو يك يا  از
 .ثبــت گرديــد پرســشنامه هــا در كودكــان انجــام و از كمــردرد

 يـا  و SPSS پرسشنامه ها توسط نرم افـزار      اطالعات موجود در  
جهت توصيف   گرفته و  قرار توصيفي تست آناليز   آمار فاده از است
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آزمـون آمـاري مجـذور كـاي         جداول توزيع فراواني و    داده ها از  
  .استفاده شد

  یافته ها
  دختر ٥١٢ كودك دبستاني شامل     ١٠٠٩روي  اين مطالعه   

 پايـه اول تـاپنجم انجـام شـد         از %)٣/٤٩(پسر   ٤٩٧ و %)٧/٥٠(
  .)١جدول (

دانش آموزان مقطع ابتدایی مورد وزیع فراوانی ت -1جدول شماره 
  بر حسب جنسمطالعه 

  جمع کل  پسر  دختر  جنسیت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  پایه تحصیلی

  8/21  220  1/9  92  7/12  128  اول
  8/21  220  5/11  116  3/10  104  دوم
  15  151  6/6  67  3/8  84  سوم
  7/23  239  11  111  7/12  128  چهارم
  7/17  179  11  111  7/6  68  پنجم

  100  1009  3/49  497  7/50  512  جمع کل
  

 وزن دانش آموزان در وزن كيف از محاسبه درصد توزين و
وزن كيف ها  %)٢/٤٢(نفر  ٤٢٤ در .صورت گرفت مورد ١٠٠٤

وزن  %١٠-١٥كيف ها بين  %)٤٦( نفر ٤٦٢ در ،%١٠كمتر از
وزن دانش  %١٥ ازيش ب وزن كيف ها %)٨/١١( در بدن و

   كيف هاي سنگين تر %)٨/٥٧(نفر  ٥٨٠مجموع  در آموزان بود و
  

   .حمل مي كردند خود وزن %١٠ از
 دانـش آمـوزان پـسر      %١/٥٢دانش آموزان دختـر و     %٣/٦٣

 در وزن بدنشان حمل مي كردند و      %١٠ از كيف هاي سنگين تر   
ي حمل كيف ها   رابطه بين جنس و    P=٠٠١/٠با   آزمون كاي دو  

پـسران   از دختران كيف هاي سنگين تر     بود و  سنگين معني دار  
  .)٢ جدول (حمل مي كردند

 ٢٤٢ پاسخ داده اند كه حمل كيف روش  كودك به٩٨٤
كيف  %)٤/٧٥( نفر ٧٤٢ روي يك شانه و بر كيف را %)٦/٢٤(نفر 

 دختران و روش حمل كيف در .شانه حمل كردند دو روي هر را
كيف ها داراي بند  %٣/٢تنها . داشتپسران تفاوت معني داري ن

 كمري بود افرادي كه كيف آنها داراي بند %٨/٠كمري بودند كه 
دانش آموزان به روش بارگيري كيف ها  ١٠٠٦. مي بستند آنها را

نزديك به  سنگين را اشياء %)٦/٣٢( نفر ٣٢٨. پاسخ داده اند
م لواز %)٤/٦٧( نفر ٨/٦٧صورتيكه  محور بدن قرارمي دادند در

روش چيدن  .كيف قرار مي دادند بدون نظم خاصي در را خود
. پسر تفاوت معني داري نداشت و وسايل دركيف درجنس دختر

پايه هاي مختلف  حمل در توزيع فراواني روش بارگيري و
 به ثبت ٤ و ٣ جداول مذكر در جنس مونث و دو تحصيلي در
  .رسيده است

  کیف از وزن کودکان در پایه هاي مختلف دبستانیتوزیع فراوانی درصد وزن  -2جدول شماره 
  

  وزن کودك% 10کمتر از 
  

  جمع کل  وزن کودك% 15بیش از   وزن کودك% 15-10

  مذکر  مونث  مذکر  مونث  مذکر  مونث  مذکر  مونث

درصد وزن 
  کیف

پایه 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تحصیلی

  ٥/١٨  ٩٢  ٢٥  ١٢٧  ٢/١  ٦  ١/٤  ٢١  ٣/٩  ٤٦  ٦/١٥  ٧٩  ٨  ٤٠  ٣/٥  ٢٧  اول
  ٤/٢٣  ١١٦  ٧/١٩  ١٠٠  ٢/٥  ٢٦  ٨/٢  ١٤  ٧/٩  ٤٨  ٦/١١  ٥٩  ٥/٨  ٤٢  ٣/٥  ٢٧  دوم
  ٥/١٣  ٦٧  ٦/١٦  ٨٤  ٤/٢  ١٢  ٦/١  ٨  ٨/٦  ٣٤  ٧/٩  ٤٩  ٢/٤  ٢١  ٣/٥  ٢٧  سوم
  ٣/٢٢  ١١١  ٢/٢٥  ١٢٨  ٢/١  ٦  ٨/٢  ١٤  ٩/٨  ٤٤  ٩/٩  ٥٠  ٣/١٢  ٦١  ٦/١٢  ٦٤  چهارم
  ٣/٢٢  ١١١  ٤/١٣  ٦٨  ٤/١  ٧  ٨/٠  ٤  ٦  ٣٠  ٥/٤  ٢٣  ٩/١٤  ٧٤  ١/٨  ٤١  پنجم

  ١٠٠  ٤٩٧  ١٠٠  ٥٠٧  ١١/  ٥٧  ١٢  ٦١  ٦/٤٠  ٢٠٢  ٣/٥١  ٢٦٠  ٩/٤٧  ٢٣٨  ٧/٣٦  ١٨٦  جمع کل
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  در جنس مذکر و مونث ان مقطع ابتداییدانش آموزتوزیع فراوانی روش بارگیري کیف توسط  -3جدول شماره 
  جمع کل  تنظیم خاصی ندارد  اشیاء سنگین

  مذکر  مونث  مذکر  مونث  مذکر  مونث
  روش بارگیري کیف

  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  پایه تحصیلی

  4/18  91  8/24  125  7/11  58  2/18  92  7/6  33  5/6  33  اول
  5/23  116  20  101  14  69  1/14  71  5/9  47  9/5  30  دوم
  6/13  67  6/16  84  9/8  44  7/11  59  7/4  23  5  25  سوم
  5/22  111  1/25  127  4/13  66  6/18  94  1/9  45  5/6  33  چهارم
  1/22  109  5/13  68  4/14  71  1/10  51  7/7  38  4/3  17  پنجم

  100  494  100  505  3/62  308  7/72  367  7/37  186  3/27  138  جمع کل
  

   در جنس مذکر و مونثان مقطع ابتداییتوزیع فراوانی روش حمل کیف توسط دانش آموز -4جدول شماره 
  جمع کل  استفاده از دو بند  استفاده از یک بند

  مذکر  مونث  مذکر  مونث  مذکر  مونث
  روش حمل کیف

  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  پایه تحصیلی

  19  91  6/25  127  9/17  86  9/20  10  1  5  6/4  23  اول
  1/22  106  7/19  98  19  91  7/14  73  1/3  15  5  25  دوم
  8/13  66  7/16  83  4/10  50  5/12  62  3/3  16  2/4  21  سوم
  5/22  108  9/24  124  4/14  69  5/16  82  1/8  39  5/8  42  چهارم
  7/22  109  1/13  65  2/15  73  5/9  47  5/7  36  6/3  18  پنجم

  100  480  100  497  9/76  369  74  368  1/23  111  26  129  جمع کل
  

سـوال   مـورد  سابقه كمـردرد  مورد  دانش آموزان در  ١٠٠٦
سـاير   پاسـخ مثبـت دادنـد و      %)١/٢٦( نفر   ٢٦٣گرفتند كه    قرار
 ر كاي نشان داد   آزمون مجذو  .سابقه اي ازكمردرد نداشتند    افراد

حمل كيف هاي سنگين رابطـه معنـي دار          و بين سابقه كمردرد  
 همچنين رابطه معنـي داري      .)٥ جدول ()p=٠٠١/٠ (دارد وجود

 در كودكـان   كمـردرد  سـابقه  و بين حمل كيف برروي يك شانه     
  ).٦جدول  ()p=٠٠٣/٠(دارد  وجود

بر توزیع فراوانی سابقه کمر درد در دانش آموز  -5 شماره جدول
  حسب وزن کیف در جنس مذکر و مونث

  جمع کل  ندارد  دارد  سابقه کمر درد
وزن کیف از 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  وزن کودك

 98 8/9 322 1/32 420 9/41  %10کمتر از 
15-10%  2/46 463 6/34 347 6/11 116 

 48 8/4 71 1/7 119 9/11  %15بیشتر از 
 262 1/26 740 9/73 1002 100  جمع کل

 
توزیع فراوانی سابقه کمر درد در دانش آموز بر  -6 شماره جدول

 حسب روش حمل کیف در جنس مذکر و مونث
روش حمل 
  کیف

استفاده از یک 
  بند

 دواستفاده از 
  جمع کل  بند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سابقه کمر درد
 7/25 251 6/17 172 1/8 79  بلی
 3/74 727 58 567 4/16 160  خیر

 100 978 6/75 739 4/24 239  جمع کل

  
  بحث

 دانش آموز دبستاني جهت بررسي      ١٠٠٩اين مطالعه روي    
 حمل  نحوه بارگيري و   ، نظر وزن  استانداردهاي كيف هاي آنها از    

  و ١مطالعـه اي توسـط نگرينـي       در .انجـام شـد    سابقه كمردرد  و

                                                
1. Negrini 
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 حـداقل   آنهـا  %٨/٣٤ روي دانـش آمـوزان ايتاليـايي،       همكارانش
وزن بدنـشان    %٣٠وزن بـيش از      هفته كيـف هـاي بـا       در يكبار

  .)٥(حمل مي كردند 
همكـارانش درمـدارس     و ١مطالعه ديگري كـه ويتفيلـد      در

متوسطه نيوزيلند انجام دادند متوسط وزن كيـف هـا در دانـش             
وزن بـدن آنهـا      %٣/١٠پايه شـشم     در و%٢/١٣آموزان پايه سوم    

 قبيل  عضالني از _ن عالئم اسكلتي    اين دانش آموزا   %١/٧٧ و بود
  .)٦( تجربه كرده بودند را شانه وكمر ،دردهاي ناحيه گردن

دانـشكده فيزيـوتراپي ليمـونس امريكـا         تحقيقي كه در   در
مـوارد وزن كيـف هـا        %٥٥ در  دانش آموز انجام شـد     ٣٤٥روي  

  .)٧(وزن كودكان بود  %١٥بيش از 
 يفهـاي بـا  دانش آمـوزان ك  %٧/٥٧نشان داد   مطالعه حاضر 

وزن  %١٥ كيف هايي باوزن بـيش از      %٨/١١ و %١٠ وزن بيش از  
آكـادمي   توجـه بـه پيـشنهاد      حمل مي كنند كـه بـا       بدنشان را 

كودكان  قابل توجهي از تعداد نظر وزن كيف ها ارتوپدي امريكا از
  .حمل مي كنند محدوده استاندارد از كيف هاي سنگين تر

وزن  انش انجام شد همكار و ٢مطالعه اي كه توسط جين     در
  .)٨(وزن آنها بود % ١٣ پسران و در% ١٦كيفهاي دختران 
 ٣٤٩٨تحقيق مشابه اي روي      همكارانش در  و ٣سيامبانس

سـابقه   وجـود  دختـران و   در دانش آموز كيف هاي سـنگين تـر       
 آنها نسبت به پـسران گـزارش كردنـد         در را كمردرد بيشتري از 

اوت معنـي داري كيـف      تفـ  نيز دختران با  حاضر  مطالعه   در .)٩(
مربوط به   از پسران حمل مي كردند كه احتماالً         هاي سنگين تر  

نتـايج   .كيف هاي دختـران اسـت      در لوازم شخصي بيشتر   وجود
 بـر  را دانش آموزان كيفهـاي خـود  % ٦/٢٤ان داد   اين تحقيق نش  

بين حمل كيف و سابقه كمـر         يك شانه حمل مي كردند و      روي
  .)>٠٥/٠p(  داشتوجو د  داري معني رابطه درد

مطالعه سيامبانس نيز بين حمل كيف هاي سنگين بـه           در
  .)٩( روش غلط وكمردرد رابطه معني داري گزارش شد

 ١٠٠همكـارانش روي   و ٤ ديگري كه توسط پاسـكو    تحقيق
روشـهاي حمـل كيـف روي     مـورد   ساله در١١- ١٣دانش آموز 

اعث روي يك شانه ب    حمل كيف بر   شانه انجام شد،   دو هر يك يا 
حالي كه حمـل   به يك سمت مي شد در وضعيت مهره ها   تغيير

ـ  دو روي هر  كيف بر   معنـي داري ايـن اسـترس را    طـور ه شانه ب
  )١٠(روي مهره ها كاهش مي داد

كودكان داراي   درصد /٣/٢تحقيق حاضركيف هاي تنها      در
  كمـري را    بنـد  ايـن افـراد     درصـد از   ٨/٠تنهـا    و بند كمري بود  

كيـف هـاي كولـه     توليـد  نظارت بـر   وجه و مي بستند كه عدم ت    
 مـصرف كننـدگان از     كننـدگان و   عـدم آگـاهي توليـد      پشتي و 

   .به اثبات مي رساند را آنها استفاده از و ضرورت بندهاي مذكور
كودكان بارگيري كيـف رابـه نحـوه         %٦/٣٢اين مطالعه    در

سابقه كمردرد   .قابل توجهي است   كه آمار  صحيح انجام داده اند   
 و  بـين كمـردرد    داشـت و   وجـود  )%١/٢٦( آموز    دانش ٢٦٣ در

معنـي داري   روي يك شـانه ارتبـاط    حمل كيف هاي سنگين بر    
 دانش آمـوز نيـز     ٣٤٩٨داشت كه مطالعه سيامبانس روي       وجود
  .)٩(اين نظريه مي باشد  مؤيد

انتهـاي دهـه دوم      نوجوانـان در   %٥٠داشت   اظهار  ٥فرانك
حمـل كيـف    مـرتبط بـا  زندگي خود حداقل يك نوبت كمـردرد   

  .تجربه مي كنند هاي سنگين را
 دانش آموز بيـان     ٤٢١مطالعه مشابهي روي     در  ٦پيستوليز

كرد حمل كيف روي يك شانه باعـث انحـراف مهـره هـا و بـاال                 
درد % ٢/٦٧رفتن شانه مـي شـود ولـي در افـراد مـورد مطالعـه           

درد شانه  % ٧/١٤بي حسي و    % ٥/٢٤كمر درد،   % ٨/٥٠عضالني،  
   .)١٢(زارش كرد را گ

در يك بررسي بـر ديـسك هـاي بـين مهـره اي بـا روش                  
M.R.I         بيان شده كيف هاي كوله پشتي با اثر بر مايع موجـود ،

در ديسك ها مي توانند عامل خطر براي هرنياسـيون ديـسك و           
  .)١٣(استئو آرتريت باشند 
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با توجه به نتايج اين تحقيق و مطالعات مشابه بـسياري از             
كيف هاي سنگين و به روش نادرست حمـل مـي           دانش آموزان   

كنند كه مي تواند عالوه بر كمر درد منجر بـه عـوارض طـوالني       
مدتي از قبيل تغييـرات زوايـاي مهـره هـاي كمـري و گردنـي،               
اختالالت ايستادن و راه رفتن و ضايعات خطرنـاكي نظيـر فتـق             

   .شود ديسك بين مهره اي
كيـف هـاي    آنجائيكه آگـاهي در مـورد عـوارض حمـل           از  

سنگين مي تواند تاثير بسزايي در كاستن ايـن خطـرات داشـته             
اطالع رساني بـه والـدين و اوليـاء مـدارس از نتـايح ايـن                   باشد،

 اولياء مدارس مي توانند بـا در        .تحقيقات ضروري بنظر مي رسد    
نظر گرفتن كمد براي دانش آموزان بنحـوي كـه روزانـه تعـداد              

كودكـان قـرار داده شـود و    كمتري كتاب و دفتر در كيف هـاي       

ترغيب كودكان براي استفاده از دفاتر كوچـك و سـبك تـر در ايـن        
 والدين نيز با نظارت بر تخليه دوره اي كيف هـاي            .امر دخالت كنند  

كودكان و حذف وسائل غيـر ضـروري ، كمـك بـه كودكـان در                
 چيدن كيف ها و آموزش كودكان در استفاده از هر دو بند شانه             

 نظـارت وزارت  .د كمـري كمـك كننـده هـستند    اي و بستن بنـ   
بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــكي بــر توليــد كيــف هــاي   

   .ساير توصيه ها مي باشد استاندارد مدارس

  تقدير و تشكر 
بدينوسيله از دانشگاه علوم پزشكي لرسـتان جهـت تقبـل           
هزينه طرح و همچنين اداره كـل آمـوزش و پـرورش لرسـتان و      

ــ  ــرم مــدارس ب ي صــميمانه شــان دليل همكــارمــسئولين محت
  .شود سپاسگزاري مي

 

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               6 / 7

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-138-fa.html


  طرهانی و همکاران ستانداردهاي کیف هاي کودکان دبستانیا
 

 88بهار هم، دیازیافته، دوره  / 55 

References  
 

1. Wang YT, PascoeDD, Wimer W. 
Evaluation of book pack load during 
walking. Ergonomics, 2001; 44: 858-869  

2. Roth C. Parentsand and teachers need a 
lesson in ergonomics. Industerial safety 
and hygiene news, 2001; 35:62 

3. Rochelle Jones. A Pain in the backpack. 
CNN and Web MD / Healtheon , 2000  

4. Hamilton A. Prevention of Injureies from 
improper backpacks use. Work, 2001; 16: 
177-179 

5. Negrini S, Carabalona R, Sibilla P. Back 
pain as a daily load for school children. 
Lancet 1999; 345: 1974  

6. Whittfield J, Legg SJ, Hedderley DI. 
Schoolbag weight and musculo skeletal 
symptoms in newsland secondary 
schools.Applied Ergonomics 2005; 36(2): 
193-198  

7. Richardson F. Student Safety Questioned, 
http:// bostonherald. com/ news/ local- 
reginal/ pack 02132001. htm  

 

8. Jeanne O. Carrying the backpack Issue into 
the school. American academy of 
orthopaedia Surgeons bulletin 1999; 47(6) 

9. Siambancs D, Martinez JW, Butler EW, 
etal. Influence of school backpacks on 
adolescence back pain. J Pediatr Orthop 
2004; 24(2): 211-217  

10. Pascoe DD, Pascoe DE, Wang YT, etal. 
Influence of Carrying bookbags on gate 
cycle and Posture of youths. Ergonomics 
1997; 40(60): 631-641  

11. Frank M. A Pain in the backpack. 
Spine.1998; 23: 228-234 

12. Pistolese RA. your child Spine is at 
attack.Icpa Newsletter Nov/dec 1998  

13. Chansirinnkor W, Wilson D, Crimmer K. 
Effect of backpacks on Students. Anst J 
Physiotherapy 2001; 47(2): 110- 116 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-138-fa.html
http://www.tcpdf.org

