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 امللخص 

املدرسية على الكتفني وأسفل الظهر لدى تالميذ هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أتثري ثقل احلقيبة 
 تلميذا من كال اجلنسني 71. أجريت الدراسة على عينة مكونة من ر االبتدائيالصفني الرابع واخلامس من الطو 

أخذ قياسات وزن التالميذ وحقائبهم املدرسية -1مرحلتني: إ�ث). متت الدراسة على  %39.42ذكور و 60.56%(
. أظهرت النتائج أن متوسط شعور ابألملاليعرب عن  بواسطة استبيان األمل مناطق عن الكشف-2رتوين. بواسطة ميزان إلك

كغ لدى اإل�ث. بلغ معدل انتشار آالم   16.03كغ لدى الذكور مقابل   14.83وزن احملفظة لوزن التلميذ بلغ 
بعد العودة ة أبن األمل يستمر حىت من أفراد العين %68أبدى على الرتتيب.  45.5% و %82الكتفني وأسفل الظهر 
 حزام على تتوفر أرغونومية بطريقةعادة النظر يف تصميم احلقيبة املدرسية إب. أوصت الدراسة من املدرسة إىل البيت

 يتوزع الثقل جيعلو  اجلذع من دائما قريبة جيعلهامما الظهر،  على محلها عند يربطها صدره أو تلميذال خصر حول يتواجد
 .هامحل أثناء للجسم أفضل تواز�ً بذلك  حيققو  واحلوض، الظهر منطقيت على

 تالميذ الطور االبتدائي.;أالم الكتفني;أالم الظهر; احلقيبة املدرسيةالكلمات املفتاحية: 
 Abstract : 

 
The present study aimed to reveal the effect of school bag weight on the shoulders and 

lower back of fourth and fifth graders. The study was conducted on a sample of 71 primary school 

children of both sexes (60.56% male  and 39.42% female). The study took place in two steps: 1- 

Taking measurements of the weight of the the children and their schoolbags using an electronic 

scale. 2- Revealing of painful areas by means of a questionnaire expressing the sensation of pain. 

The results reveal that the average weight of the schoolbag relative to the student was 14.83kg for 

males and 16.03kg for females. The prevalence of shoulder and lower back pain was 82% and 

45.5% respectively. 68% of respondents indicated that the pain persists even after returning from 

school. The study recommended reconsidering the design of the school bag in an ergonomic way. 

Keywords: school bag - back pain - shoulder pain - primary school children  
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 املقدمة:

كثر احلديث مؤخرا عن أتثري ثقل احلقيبة املدرسية على صحة التالميذ، وأصبح موضوعا حمل نقاش لدى 
املهتمني بقطاع الصحة والرتبية يف نفس الوقت. تعترب آالم الكتفني وأسفل الظهر من األمراض اليت عرفت انتشارا واسعا 

 التالميذ. يعترب ثقل احلقيبة املدرسية من بني أهم العوامل املسببة هلذه اآلالم.بني أوساط 

 ,.Stephens et all). تعترب آالم أسفل الظهر مشكلة صحية شائعة جًدا يف مجيع أحناء العامل وسبًبا رئيسًيا لإلعاقة

 ,.Hoy, et all)ن السكان البالغني م %90إىل  %54التقارير إىل أن آالم الظهر املزمنة تؤثر على  تشري.   (2016

قدرت دراسة  .(Nordin et all., 2014)  من األطفال إىل كبار السن وعلى األشخاص من مجيع األعمار  (2010
أمراض وإصاابت متثل أكرب عدد من  10أن آالم أسفل الظهر هي من بني أهم  2010العبء العاملي للمرض لعام 

سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل. يقدر معدل االنتشار لألطفال واملراهقني أقل من املعدل الذي 
 .(WHO, 2022)تمر يظهر عند البالغني ولكنه يف ارتفاع مس

عن وجود عدد قليل نسبًيا  (Jones and Macfarlane) نقال عن) 2004(يوليو  Medlineكشف البحث املنظم لـ 
عند ) Low Back Pain -LBP(من الدراسات الوابئية اليت أجريت للتحقيق يف اإلصابة ومسببات آالم أسفل الظهر 

. آالم أسفل الظهر هي واحدة من أكرب املشاكل الصحية يف مجيع أحناء  (Jones and Macfarlane, 2005)األطفال
ختتلف تقديرات انتشار آالم أسفل الظهر لدى  (Vidal-Conti et all., 2021)العامل واليت تبدأ غالًبا أثناء الطفولة 

ى االختالفات املنهجية، ال األطفال واملراهقني بشكل كبري بني الدراسات اعتماًدا على عمر املشاركني يف الدراسة، وعل
بني أطفال  %24لفرتة مدهتا شهر واحد بنسبة كان انتشار األمل   كما أنسيما من حيث تعريف آالم أسفل الظهر.  

 .)Watson et al, 2002( عاًما يف مشال غرب إجنلرتا 14و  11املدارس الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ة، وفقدان القدرة على التعليم، وضعف يف النشاط البدين وتقييد احلركة، تؤدي آالم أسفل الظهر إىل التغيب عن املدرس
. أثبتت العديد (Roth-Isigkeit, et all., 2005; MacDonald et all., 2017)ابإلضافة إىل التأثري على نوعية احلياة 

طفل  245راسة مسحية على لدى التالميذ. يف د قل احلقيبة املدرسية وآالم الظهرمن الدراسات أن هناك عالقة بني ث
سنة، توصلت  14-11بنيوزيلندا هدفت إىل حتديد  انتشار آالم الظهر لدى أطفال املدارس الذين ترتاوح أعمارهم بني 
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٪ من األطفال أن األمل حدث يف جزء 31من األطفال يعانون من آالم يف العمود الفقري، وقد أفاد  %58إىل أن 
أن األمل يظهر يف أكثر من منطقة يف العمود الفقري. كما خلصت نتائج الدراسة  %28واحد من الظهر، بينما ذكر 

)، وعرب أفراد العينة أن األمل كان %36) والعنق (%35إىل أن األمل كان منتشرًا بشكل متساٍو يف مناطق أسفل الظهر (
عنق، وكانت العالقة معنوية بني شديدا على مستوى أسفل الظهر وأنه يستمر ألطول مدة مقارنة مبناطق أعلى الظهر وال

آالم العنق وأسفل الظهر وطبيعة الكراسي. كما أفاد الطالب أن أمل أسفل الظهر يرتبط بشكل كبري ابخنفاض ارتفاع 
 ,p <0.05((Trevelyan and Legg( . وأن محل احلقيبة على كتف واحد له أتثري على هذه اآلالم)p <0.05(املكتب 

من تالميذ املدارس الذين ترتاوح  676توصلت دراسة أجريت يف اململكة املتحدة على يف نفس السياق . (2010
أ�م يعانون  (18%) من األطفال أب�م يعانون من آالم يف العنق، وأفاد)%27( عاما. أفاد 14و 11أعمارهم بني 

 خبصائص األاثث املدرسي يعانون من آالم أسفل الظهر. ارتبط أمل العنق بشكل كبري (22%) من آالم أعلى الظهر، و
عضلية. بينما  -واملشاكل العاطفية والسلوكية والتاريخ العائلي آلالم أسفل الظهر والعالج السابق لالضطراابت العظم 

كغ)، وخصائص األاثث املدرسي، واملشاكل   4.45-3.4ارتبط أمل اجلزء العلوي من الظهر بوزن احلقيبة املدرسية (
عضلية. ارتبط أمل أسفل الظهر خبصائص األاثث املدرسي واملشاكل  -ق لالضطراابت العظمالعاطفية والعالج الساب

 .(Murphy et all., 2007)العاطفية والتاريخ العائلي واإلصابة أو احلوادث السابقة 

عضلية  -الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل موضوع ثقل احلقيبة املدرسية وعالقتها ابملشاكل العظم انطالقا من نتائج
املتمثلة يف اآلالم واملعا�ة على مستوى خمتلف مناطق اجلسم لدى التالميذ خاصة منطقيت الكتفني وأسفل الظهر، 

من جسم التلميذ. لذلك، جاءت هذه الدراسة  ابعتبار أن محل احلقيبة املدرسية يكون على مستوى هاتني املنطقتني
 لتكون إضافة لنتائج الدراسات األجنبية واحمللية ومكملة هلا من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

طقة الكتفني من على املدرسية احلقيبة ثقل هل يؤثر؟ و الطور االبتدائي هل يتناسب وزن احلقيبة املدرسية مع وزن تالميذ
 تالميذ الطور االبتدائي؟لدى  الظهروأسفل 

  .الطريقة واألدوات:2

 مواصفات العينة:1.2.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murphy+S&cauthor_id=17181995
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الطور  من واخلامسة الرابعة السنة مستوى يدرسون يف ) تلميذا75تكون اجملتمع األصلي للدراسة من مخسة وسبعون (
-9 ما بني تراوحت أعمارهمتلميذا  )71( من إحدى وسبعون مكونة قصدية عينة على الدراسة أجريت. االبتدائي

 كانوا حيملون تالميذ استبعاد أربعة حيث مت حيملون حقائبهم املدرسية على الكتفني،كانوا 94.66% نسبة ب سنة 13
 فقد جاءت كالتايل: الدراسة عينة واصفاتأما عن م مدرسية بطريقة مغايرة. حقائب

 

 

 

 الدراسي: والصف واجلنس السن متغريات حسب الدراسة : مواصفات عينة)01م (رق جدول

 اجلنس اجملموع
 السن

 (سنة)
 الصف الدراسي

 تكرار %
 ذكور إ�ث

 تكرار % تكرار %

 السنة الرابعة 9 16 22.53 15 21.12 31 43.66

 السنة اخلامسة 13 27 38.02 13 18.30 40 56.33

 اجملموع 43 60.56 28 39.42 71 100

يزاول التالميذ نظام الدراسة  إ�ث.  %39.42 ذكور و  %60.56 إىل موزعة تلميذا 71 اإلمجايل العينة حجم قدر
 د. كما اإلمجايل 15 ملدة اسرتاحة مع االستفادة من فرتة سا 11.30 الساعة إىل صباحا سا 8.30 الساعة ابتداء من

 للخامسة ابلنسبة إ�ث 13 ذكور و 27و ابتدائي الرابعة للسنة ابلنسبة إ�ث 15 ذكور و 16 إىل موزعة تلميذا 71
فتستأنف  املسائية الفرتة يف أما غذائية. وجبة يسمح هلم من تناول داخلي نصف نظام من التالميذ ابتدائي. كما يستفيد
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 الفرتة ما بني قسمال يف حمافظهم يرتكون التالميذ أن الحظنا الدراسة وأثناء سا 15.30 زواال إىل سا 13.30 من
 .مما يعين أن األدوات املوجودة بداخلها ختص الفرتتني الصباحية واملسائية سائية،وامل الصباحية

 .إجراءات الدراسة:2.2

 :مرحلتني على الدراسة أجريت

 بوزن احلقيبة املدرسية اليت حيملو�ا. قمنا وزن وكذلك، وزن التالميذ ملعرفة االلكرتوين امليزان استخدام مت املرحلة األوىل:
 أ�م مدار معا الصباحية واملسائية لفرتةاخلاصة اب مهتأدوا جيلبون تالميذال أن حبكم املسائية الفرتة املدرسية خاللاحلقيبة 
 وجاءت النتائج كاآليت: اخلميس، إىل األحد من األسبوعي الدوام

ال  ابعتبار أنه كغ)  3.9( الثالاثء يوم كانت قيمة وأدىن كغ)  6سجلنا أعلى قيمة لوزن احلقيبة املدرسية يوم األحد (
 الثالاثء.يوم  يوجد تدريس يف أمسية

يعرب من خالله املبحوثني  عينة الدراسة مت االستعانة ابستبيان األمل لدى مناطق عن الكشفمتثلت يف  املرحلة الثانية:
عن شعورهم ابألمل عرب مناطق اجلسم. مت تطبيق االستبيان يف شكل مقابلة موجهة بصورة انفرادية مع كل تلميذ، كما 
قمنا بتقدمي له شكال ميثل جسم إنسان، حيث كان يطلب من التلميذ التأشري على املنطقة اليت يشعر فيها ابألمل، ونقوم 

 ستبيان.بتدوين ذلك على اال
 

 .نتائج الدراسة:3
 

 :املدرسية احلقيبة ووزن التالميذ وزناخلاصة ب نتائجال عرض.1.3
 

 

 وزن إىل احملفظة وزن نسبة كما يوضح التلميذ وزن ومتوسط احلقيبة املدرسية وزن متوسط) 02( رقم اجلدول يوضح
 الدراسي: ىواملستو  تبعا ملتغريي اجلنس التلميذ

 

  التلميذ وزن ومتوسط احلقيبة املدرسية وزن متوسط: )02م (جدول رق
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 العينة الكلية السنة اخلامسة السنة الرابعة سنوات الدراسة                   الوزن

 28.78 32.63 28.33 متوسط وزن الذكور (كلغ)

 33.33 32.86 33.33 (كلغ) اإل�ثمتوسط وزن 

 4.21 6.15 4.13 متوسط وزن حمفظة الذكور (كلغ)

 5.34 6.03 5.26 (كلغ) اإل�ثمتوسط وزن حمفظة 

 14.83 18.54 14.57 )%( نسبة وزن احملفظة لوزن التلميذ ذكور

 16.03 18.35 15.78 )%( إ�ثنسبة وزن احملفظة لوزن التلميذ 

ابلنسبة للعينة اإلمجالية  %14.83 قدرت التلميذ لوزن احملفظة وزن نسبة أن )02م (رق اجلدول خالل من نالحظ
ابلنسبة للعينة اإلمجالية صنف إ�ث. كما أن الفرق مل يكن متباينا ابلنسبة ملتغري اجلنس يف  %16.03صنف ذكور و

، ابتدائي الرابعة لسنةل لإل�ث ابلنسبة  15.78%و للذكور ابلنسبة14.57% الصفني الدراسيني، حيث سجلنا 
اخلامسة ابتدائي. هذه النتائج توضح أنه ال  للسنة ابلنسبة لإل�ث 18.35% للذكور و 18.54%   بنسبةوجاءت 

، إال أنه يف كلتا ميذ لوزن احلقيبة املدرسيةيوجد فروق كبرية بني مستوى السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي خبصوص وزن التل
 من وزن التلميذ وبنسبة كبرية. %10احلالتني يفوق 

 :مستوى الكتفني على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر نتائج عرض.2.3

 مستوى الكتفني على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر التالميذ حول استجاابت :)03( رقم جدول

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 العبارات  نعم ال املتوسط

 ت 50 21 0.29 0.45 0.21
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28 66.7 % 
أشعر آبالم على مستوى 

 الكتفني

0.19 0.44 0.26 
أشعر آبالم خفيفة على  ت 52 19

 % 69.3 25,3 مستوى الكتفني

0.14 0.37 0.16 
أشعر آبالم متوسطة على  ت 59 12

 % 78.7 16 مستوى الكتفني

0.07 0.28 0.08 
أشعر آبالم حادة على مستوى  ت 65 6

 % 86.7 8 الكتفني

0.12 0.34 0.21 12.57 82.1 
جملموع %

 الفقرات

أن جمموع إجاابت التالميذ حول شعورهم آبالم على مستوى الكتفني بسبب ) 03م (نالحظ من خالل اجلدول رق
منهم أن هذه اآلالم كانت حادة، مما يفسر أثر ثقل  % 86.7، وعرب % 82محل احلقيبة املدرسية الثقيلة بلغ نسبة 

من مكان إقامة التالميذ وصوال إىل املدرسة، خصوصا إذا احلقيبة املدرسية على منطقة الكتفني نتيجة محلها ملدة طويلة 
علمنا أن مكان تواجد املدرسة يبعد مسافة طويلة عن مقر إقامتهم مما جيعلهم يتنقلون سريا على األقدام طوال هذه 

 املسافة.

 :أسفل الظهر مستوى على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر نتائج عرض.3.3
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 أسفل الظهر مستوى على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر التالميذ حول استجاابت :)04م (رق جدول

 االحنراف  

 املعياري  

اخلطأ 
 املعياري  

 العبارات    نعم   ال   املتوسط  

0.13 0.36 0.84 
أشعر آبالم على مستوى أسفل  ت 7 64

 % 9.3 85.7 الظهر

0.23 0.48 0.64 
أشعر آبالم خفيفة على مستوى  ت 46 25

 % 61.3 33,3 أسفل الظهر

0.24 0.49 0.60 
أشعر آبالم متوسطة على  ت 43 28

 % 57.3 37.3 مستوى أسفل الظهر

0.23 0.48 0.35 
أشعر آبالم حادة على مستوى  ت 25 46

 % 33.3 61.3 أسفل الظهر

0.24 0.49 0.57 
زرت طبيب خمتص يف العظام  ت 41 30

 % 54.7 40 بسبب آالم أسفل الظهر

0.20 0.45 0.28 
أشعر آبالم على مستوى أسفل  ت 51 20

 % 68 26.7 الظهر بعد العودة من املدرسة

0.23 0.48 0.36 
أتغيب عن الدراسة بسبب آالم  ت 26 45

 % 34.7 60 أسفل الظهر
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0.21 0.46 0.25 
49.18 45.51 % 

موع جمل
 الفقرات

 

 النامجة الظهر أسفل حول املعا�ة على مستوى منطقةالتالميذ  إجاابت جمموع أن )04( رقم اجلدول خالل من نالحظ
من التالميذ أب�م يعانون من آالم خفيفة يف هذه  %61كما صرح  45.51%  بلغت  احلقيبة املدرسية محل عن

حادة. كما أبدى  صرحوا أبن شدة اآلالم كانت % 33كانوا يشعرون آبالم متوسطة و   %57املنطقة من اجلسم و 
من أفراد العينة أبن األمل يستمر حىت بعد العودة من املدرسة إىل البيت. فيما يتعلق بز�رة طبيب خمتص بسبب  % 68

أب�م قاموا بز�رة طبيب خمتص بسبب اآلالم اليت كانوا يشعرون هبا على مستوى منطقة  %54.7هذه اآلالم فقد صرح 
 أسفل الظهر.

 :املدرسية احلقيبة مع محل التعامل  نتائج عرض.4.3

 املدرسية احلقيبة مع محل التعامل التالميذ حول استجاابت :)05م (رق جدول

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 العبارات  نعم ال املتوسط

0.24 0.49 0.40 
أستطيع املشي ملسافات  ت 42 29

 % 38 56 طويلة أثناء محل احملفظة

 تعودت على محل احملفظة ت 60 11 0.84 0.36 0.13

 14,7 80 % 
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0.16 0.41 0.21 
يف محل  أستعني أبحد ت 15 56

 % 20 74.7 حمفظيت

0.21 0.46 0.69 
 أغري يف وضعييت أثناء محل ت 49 22

 % 65.3 29.3 احملفظة

0.17 0.42 0.77 
 ت 55 16

 أستطيع محل حمفظيت كل يوم
21.3 73.3 % 

0.23 0.48 0.61 
أحتاج إىل اسرتاحة أثناء محل  ت 44 27

 % 58.7 36 احملفظة

0.25 0.50 0.50 
ال أستطيع املشي مراتحا   ت 36 35

 % 50.7 49.3 أثناء محل حملفظيت

0.19 0.44 0.63 
جملموع % 57 37.61

 الفقرات

من التالميذ صرحوا أب�م ال يستطيعون املشي ملسافة طويلة وهم حيملون حقائبهم  %56أن   (05) يظهر اجلدول رقم
يستعينون أبشخاص على محل حقائبهم املدرسية من األولياء واإلخوة الذين يرافقو�م إىل  %47.7املدرسية وأن 
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حيتاجون إىل أخذ  %58.7وأب�م يقومون بتغيري الوضعية أثناء محلهم للحقيبة املدرسية،  %65.3املدرسة. كما عرب 
قسط من الراحة وهي حسب تصرحياهتم تعترب فرتة اسرتجاع ملواصلة السري على طول املسافة اليت تربط بني البيت 

 من التالميذ أب�م ال يشعرون ابلراحة أثناء املشي وهم حيملون حقائبهم املدرسية. %50.7واملدرسة. كما أبدى 

 .تفسري ومناقشة النتائج:4

التالميذ كانوا يشعرون آبالم على مستوى الكتفني بسبب محل من  %82نتائج الدراسة أن نسبة  أظهرت
حول املعا�ة التالميذ  إجاابت منهم أن هذه اآلالم كانت حادة، كما أن %86.7وقد عرب  احلقيبة املدرسية الثقيلة،

 %57أب�م يعانون من آالم خفيفة يف هذه املنطقة من اجلسم و %61، وصرح  45.5% بلغت الظهر أسفل يف
من أفراد العينة أبن األمل  %68صرحوا أبن شدة اآلالم كانت حادة. كما أبدى  %33كانوا يشعرون آبالم متوسطة و 

 كانوا منهم قاموا بز�رة طبيب خمتص بسبب اآلالم اليت %54.7يستمر حىت بعد العودة من املدرسة إىل البيت. وأن 
يشعرون هبا على مستوى منطقة أسفل الظهر. كانت هذه املعا�ة نتيجة ثقل احلقيبة املدرسية الذي بلغ متوسط وز�ا 

 محل عن املسؤولة هي الكتفني منطقة أنكغ لدى اإل�ث، خاصة إذا علمنا   5.64كغ مقابل   5.14لدى الذكور 
الكتفني مما يؤثر على عضالت هذه املنطقة  على حتمل املستعملة املدرسية احلقائب أن كموحب من جهة،  احلقيبة ثقل

أ�ا حتمل ملدة طويلة وعلى مسافة طويلة من مقر  من اجلسم، وتعود غري قادرة على حتمل هذا الوزن. من جهة اثنية،
الذي ال يستجيب  إقامتهم وصوال إىل املدرسة سريا على األقدام طوال هذه املسافة. كما أن تصميم احلقيبة األرغونومية

للمعايري األرغونومية من حزام يوضع أسفل احلقيبة املدرسية ويكون على مستوى البطن واليت ختفف من الثقل الذي 
 14,57% بـ قدر التلميذ وزن من يتحمله كل من الكتفني وأسفل الظهر، خاصة إذا علمنا أن وزن احلقيبة املدرسية

اخلامسة،  للسنة اإل�ث عند18,35% و الذكور عند18,84% و الرابعة للسنة اإل�ث عند15,78% و الذكور عند
 ,.Dianat et al) %15إىل %  10يفوق  وهذا ما حذر منه خرباء الصحة على أن وزن احلقيبة املدرسية ال جيب أن

 املوصى الوزن من أعلى دائما كان وزن احلقائب متوسط أن إىل يف هذا السياق أكدت جمموعة من الدراسات .(2013
(مباركي وآخرون، مرتفعة  آالم من يعانون التالميذ علجي التلميذ، مما وزن من (10%) وهو الصحة خرباء من به

يؤثر على املنظومة  التلميذ بوزن مقارنة املدرسية احلقيبة ثقل أن إىل توصلت دراسة أخرى . نفس النتائج أكدهتا)2013
 10% عن تزيد اليت احلقيبة محل أن على أمجعوا العظام ختصص يف أطباء ثالث نتائج أين عرضتعضلية،  -العظم
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ويشري ). 2013الفقري (نواف، وخليفة،  العمود يف واحنراف الظهر أسفل مستوى على آالم إىل يؤدي التلميذ وزن من
من وزن  %10من التالميذ محلوا حقائب مدرسية تزيد عن  %30.8أن حوايل  Mkawa et al (2014)كل من 
 . (Mwaka et al., 2014)أجسامهم

إن النتائج املتوصل إليها يف دراستنا حول املعا�ة من آالم على مستوى الكتفني وأسفل الظهر كانت حمل اتفاق مع 
ليت هدفت إىل التأكد من شكاوى التالميذ يف إيران من آالم العنق والكتف وأسفل وا (Dianat et al., 2014)دراسة 

سنة أين بلغ متوسط ثقل احلقيبة  14-12تلميذ ترتاوح أعمارهم بني  586الظهر، حيث أجريت الدراسة على 
لى أب�م يشتكون من أالم على مستوى الكتفني وأسفل الظهر ع %33و %26.1كغ، وقد صرح   2.8املدرسية 

سنة جبنوب إفريقيا، أغلبهم كانوا حيملون  14-11تلميذا ترتاوح أعمارهم ما بني  16التوايل. يف دراسة أجريت على 
حقائب مدرسية على الكتفني، مت التوصل إىل أن معظم أفراد العينة كانوا يعانون من أالم يف الكتف ومناطق أخرى من 

 Puckree, et)بني نوع احلقيبة اليت كان حيملها التالميذ ونسبة األمل اجلسم، وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة 

all., 2004).  يف دراسة(Oka et al., 2019)  تلميذا توصلت إىل أن معدل انتشار آالم الظهر  163اليت أجريت على
تلميذا يف الطورين اخلامس والسادس ابتدائي  79كما بينت دراسة أجريت على بني تالميذ املدرسة.   %53.9بلغ 

 املدرسية، احلقيبة وزن بسبب العرضية الظهر آالم منيشتكون  %64.6 تالميذال ثلثي من يقرب ما مبدارس سراييفو أن
 %10 من أكثر تزن مدرسية حقائبحيملون  املدارس أطفال نصفوأن  ،املتكررة الظهر آالم من %11.4 يعاين بينما
 .(Makac et al., 2018) الظهر وآالم ابلتعب األحيان من كثري  يف الثقيلة املدرسية احلقائب وترتبط ،التلميذ وزن من

سنة أين بلغ  12-7املدارس االبتدائية يف إيران ترتاوح أعمارهم بني تلميذا يف  307كشفت دراسة طبقت على 
من وزن جسم التلميذ، وكانت حتمل على الكتفني  %10.1كغ، واليت كانت متثل   2.9متوسط ثقل احلقيبة املدرسية 
درسية كانت مرتبطة عضلية كان مرتفعا جدا بني أفراد العينة، وأن طريقة محل احلقيبة امل-إىل أن انتشار املشاكل العظم

بشكل كبري أبعراض الكتف، وأن الوقت الذي يقضيه التلميذ يف محل احلقيبة املدرسية كان مرتبطًا هبذه األعراض. كما 
 ,.Dianat et al) أشارت النتائج إىل أن حد الوزن احلايل املوصى به قد ال يكون مناسًبا ألطفال املدارس االبتدائية

منهم أن  %35.4سنة أفاد حوايل  13.6تلميذًا متوسط أعمارهم  532قطعية مشلت يف دراسة وصفية م. (2013
وكان هناك ارتباط  %37.8عضلية، وكان انتشار آالم أسفل الظهر –محل احلقيبة املدرسية هو سبب املشاكل العظم 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dianat+I&cauthor_id=23827662
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Puckree+T&cauthor_id=14660199
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يتفق مع دراستنا اليت  وهو ما (Mwaka et al., 2014)كبري بني آالم أسفل الظهر وطريقة محل احلقيبة واملشي الطويل
 يستطيع ال التلميذ أن  يؤكد مما احملفظة محل أثناء الوضعية يف يقومون بتغيري التالميذ من65.3%   خلصت إىل أن

  52.7% أن الفكرة هذه أتكيد يزيد وما الزائد، والثقل األمل درجة نتيجة طويلة ملدة مستقرة واحدة وضعية يف البقاء
 النقل توفري وسائل كعدم ويعود السبب يف ذلك إىل عوامل أخرى، ،احملفظة محل أثناء اسرتاحة �خذون من التالميذ

 املنطقة أن وحبكم كلم،3 من  أكثر حبوايل تقدر واليت والبيت املدرسة بني املسافة لبعد نظرا ابلتالميذ خاص املدرسي
األمر الذي جيعل التالميذ ال يتحملون محل حقائبهم معزولة  مبنطقة املؤسسة الرتبوية وتواجد على املواصالت، حتتوي ال

منهم. نفس النتائج توصلت إليها الدراسة اليت أجريت يف إثيوبيا على عينة مكونة  56% املدرسية مثل ما عرب عن ذلك
دارس ٪ امللتحقني ابمل62تلميذ كان انتشار آالم العضالت والعظام املبلغ عنها ذاتًيا مرتفًعا بني األطفال  723من 

العامة وأيًضا أولئك الذين قطعوا مسافة طويلة من املدرسة والعودة منها. ارتبطت مدة املشي الطويلة والوزن النسيب 
للحقيبة املدرسية بشكل معنوي أبمل العضالت والعظام، وأن التالميذ الذين حيملون لوازم مدرسية ثقيلة وميشون لفرتات 

م على مستوى العظام والعضالت، مقارنة أبولئك الذين حيملون حقائب مدرسية طويلة، لديهم فرصة أكرب لإلصابة آبال
 .(Manayesh, et al., 2018)أقل وز� وميشون مدة أقل 

 خامتة:

، الظهر أسفل يف 45.5% و الكتفني يفيشعرون آبالم  التالميذ كانوامن  %82أن  أظهرت نتائج الدراسة
عد العودة من املدرسة إىل أبن األمل يستمر حىت بالتالميذ من  %68كما أبدى .  بسبب محل احلقيبة املدرسية الثقيلة

. اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات تلميذال وزن من %10 من أكثر تزناليت نتيجة ثقل احلقيبة املدرسية  البيت
السابقة ابلرغم من اختالف حجم عينة الدراسة مع بعض الدراسات، مما يؤكد خطورة موضوع أثر ثقل احلقيبة املدرسية 
على أطراف جسم التلميذ خاصة الكتفني وأسفل الظهر. للتخفيف من وزن احلقيبة املدرسية، نوصي بتوفري خزا�ت 

ل الصف الدراسي تسمح للتالميذ من وضع اللوازم املدرسية اليت حيتاجو�ا بشكل مستمر، لتجنب محلها ومكتبات داخ
 يوميا أل�ا تسبب هلم إجهاد جسمي خاصة إذا كانت حتمل ملسافات وملدة طويلة.  

 ،أرغونومية بطريقة تصميمها عدم هومن وجهة نظر�  التلميذ صحة على املدرسية احلقيبة ثقل أتثري من يزيد ما إن
ذلك  ألن ،الظهر على محلها عند ربطهاب ويقوم، صدره أو تلميذال خصر حول يتواجد حزام على تتوفر أن جيب حيث
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 للجسم أفضل تواز�ً  حيقق ا، ممواحلوض الظهر منطقيت على وهذا ما يسمح بتوزيع وز�ا ،اجلذع من دائما قريبة جيعلها
املدرسية من طرف التلميذ. كما نشري إىل أن ثقل احلقيبة ليس العامل الوحيد املسؤول عن اإلصابة  احلقيبة محل أثناء

ابآلالم على مستوى مناطق اجلسم، بل هناك عوامل أخرى قد تساهم يف ذلك، منها العوامل النفسية االجتماعية واليت 
 ميكن أن تكون مواضيع حبث من طرف الباحثني.
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