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المقدمة

تُعد ُمشكلةُثقلُاحملفظةُادلدرسيةُمنُأىمُادلشكالتُاليتُاىتمُهباُالباحثونُوالًتبويونُوأولياءُاألمورُحيثُ
يعاينُالتلميذُمنُوزهناُالثقيلُوالذيُيعودُسببُثقلوُإىلُالربامجُالدراسيةُالكثيفةُاليتُتتطلبُمنوُمحلُالكراريسُوالكتبُ
واألقالمُإىلُغريُذلكُمنُاألدواتُادلدرسيةُاليت ُحيتاجهاُيومياُ،وادلعروفُأنُالتلميذُخاصةُتلميذُادلرحلةُاالبتدائيةُملُ
يكتملُنضجوُبعدُلذلكُفانُىذهُاحملفظةُقدُتصبحُخطراُعلىُصحتوُمستقبالُ.

ُُُُُكماُأشارُعبدُالكرًنُ(ُ)2010إىلُانوُأضحىُمحلُاحملفظةُادلدرسيةُبوزهناُواحتمالُضررىاُعلىُصحةُالتلميذُ
ُ
جدالُالكثريُمنُالًتبوينيُوأولياءُالتالميذُوادلهتمنيُعربُالصحفُادلطبوعةُوااللكًتونيةُ،وكماُأصبحتُموضوعاُللنقاشُ
علىُصفحاتُاالنًتنتُوادلنتدياتُادلهتمةُبصحةُوسالمةُالتلميذُ،فباإلضافةُإىلُالكتبُادلدرسيةُصلدُأنُالتلميذُحيملُ
وجبةُالغذاءُوزجاجةُماءُأوُعصريُوماُإىلُذلكُوىذاُماُيزيدُمنُثقلُىذهُاحملفظةُشلاُيؤثرُذلكُعلىُصحتوُ،خاصةُوانُ
الكثريُمنُالدراساتُالعربيةُاليتُتشريُإىلُأنُاألطباءُيكدونُأنُالثقلُالزائدُيفُاحملفظةُادلدرسيةُيسببُأالمُيفُالرقبةُ،
الذراعنيُ ،الكتفنيُ ،الظهر ُوحىت ُالقدمنيُ ،كما ُقد ُيسبب ُضغطا ُعلى ُالقلب ُوالرئتني ُويعود ُذلك ُإىل ُتشوه ُاذليكلُ
العظميُوالعمودُالفقريُوالذيُيًتكُأثارُوخيمةُعلىُصحةُالتلميذُ،كماُأنُمحلُاحملفظةُعلىُكتفُواحدُقدُيؤديُإىلُ
سريُالتلميذُبطريقةُغريُطبيعيةُوسلتلفةُعنُالعادةُ،وكماُينتجُعنُالثقلُالزائدُيفُاحملفظةُاضلناءُالظهرُإىلُاألمامُأوُحتدبوُ
شلاُيؤثرُذلكُعلىُاجلسمُبشكلُعامُوعلىُالعظامُواألطرافُاحلركيةُبشكلُخاصُ،وأشارُاألطباءُأنُمضاعفاتُىذهُ
احلاالتُقدُالُتظهرُمباشرةُعلىُالتلميذُبلُقدُتظهرُمستقبالُوذلكُمعُمرورُاأليام.1
ُُُ
 ُ-1احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ،نوافُموسىُشطناويُ،خليفةُمصطفىُأبوُعاشورُ،)2013(ُ،صُ
138-137
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ُُُكماُيعتربُثقلُاحملفظةُمشكلةُحقيقيةُيفُرلالُالصحةُالعامةُ،ففيُعامُ(ُ)1997بنيُتقريرُادلؤدترُالوطينُللصحةُأنُ
(ُ)℅16منُتالميذُادلدارسُالفرنسيةُيعانونُمنُاضطراباتُيفُالعمودُالفقريُ،ويفُعامُ(ُ)1998ذكرتُرللةُطبيةُأنُ
العدد ُاذلائل ُمن ُآالم ُأسفل ُالظهر ُلدى ُالتلميذ ُيتجاوز ُ(ُ )℅10إىل ُ(ُ )℅50بني ُ(ُ )15-10عاماُ ،وجيب ُمحلُ
احملفظةُعلىُالظهرُعلىُخالفُالكتفُأوُاليدُوانُكانُذلكُحيسنُمنُالتوازنُفانوُيقللُمنُاستهالكُالطاقةُوذلكُمنُ
خاللُاطلفاضُكبريُيفُاستهالكُاألوكسجنيُ،ومعُذلكُفهيُتعتربُثقيلةُجداُحيثُأنُ(ُ 20إىلُُ)ُ٪30منُوزنُ
اجلسمُيؤديُإىلُاطلفاضُيفُحجمُالزفريُالرئويُ،وبطبيعةُاحلال ُفكلُىذاُيؤديُإىلُزيادةُتعبُالتلميذُ،كماُأشارُ
الطبيبُيفُ(ُ)1984إىلُأنُىناكُعالقةُمباشرةُبنيُزيادةُوزنُاحملفظةُادلدرسيةُوتعبُالتالميذُ.1
ُُُُُوبينتُدراسةُ)ُ(Wiersema et al, 2003حولُ)ُ(247تلميذُمعرضونُإلصاباتُذلاُعالقةُباحملفظةُ،وقد
كانُمتوسطُعمر التالميذُ(ُ)11.8سنةُوكانُأغلبيتهمُمنُالذكورُ،وانُاإلصاباتُاألكثرُشيوعاُكانتُعلىُاأليديُ
ُُ)٪
(ُ،ُ)٪14تليهاُالكوعُوادلعصمُ(ُ،)٪13الكتف(ُ،)٪12والقدمُوالكاحلُ(ُ،)٪12ويفُإصاباتُالظهرُفانُ(ُ 59
كانتُمرتبطة ُحبملُاحملفظةُُ ،وأكدُ)ُ (Wiersema et al, 2003منُخاللُدراستهمُأنُاالستعمالُ(العادي)ُ
للمحفظة ُيسبب ُ(ُ )19من ُإصابات ُالكتف ُو(ُ )18إصابة ُيف ُالعمود ُالفقريُ ،وسجلت ُفقط ُ(ُ )02من ُإصاباتُ
العمودُالفقريُحتدثُعندُمحلُاحملفظةُ،وبالتايلُفانُنفسُاحلركةُتسببتُبُ(ُ)10إصاباتُيفُالكتفُُ.
ُُُُُوحسبُ)ُ (Glorion et Barthas, 2003فانوُبينتُدراسةُحديثةُللشركةُالفرنسيةُُأجريتُعلىُعينةُمنُ
(ُ )1000أسرة ُديلكون ُعلى ُاألقل ُطفل ُواحد ُال ُيتجاوز ُعمره ُ( )18سنة ُقلق ُاألولياء ُعلى ُأطفاذلمُ ،فمن ُبينهمُ
(ُ)℅77منُ(ُ)1000أسرةُالذينُمتُاستجواهبمُُكانُلديهمُطفلُحيملُاحملفظةُ،ويعتقد ُأغلبيةُىذهُالعينةُأنُزلفظةُ
أطفاذلمُثقيلةُجداُوأنُ(ُ)٪72منُىذهُالعينةُيعتربوهناُمصدرُإزعاجُألطفاذلمُ،كماُيعتقدُ(ُ)℅83منهمُأنُىذهُ
احملفظةُديكنُأنُيكونُذلاُتأثريُضارُعلىُصحةُأطفاذلم.2
ُُُُُ ومنُخاللُماُتعرضناُإليوُسابقاُديكنُدراسةُىذاُادلوضوعُبطرحُالتساؤلُالتايلُ:ماُىيُاآلثارُالصحيةُالنامجةُعنُ
محلُاحملفظةُادلدرسيةُالثقيلة؟ُ،وعليوُنتاولُىذهُادلداخلةُبالعناصرُالتاليةُ:
-1وزنُاحملفظةُادلدرسيةُ.
-2أنواعُاحملافظُواألخطارُاليتُتسببهاُ.
-3طرقُمحلُاحملفظةُادلدرسيةُ.
2- Le trajet d’un cartable de 6ème. Etude professionnelle-Ecole Nationale de la Santé Publique, Béatrice
Ribot, (2002), P5.

2- Cartable et pathologie rachidienne, Cottalorda J, S. Bourelle, V. Gautheron, R. Kohler, (2004), P
208-209.

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

1080

ثقل المحفظت المذسسيت واآلثاس الصحيت الناجمت عه حملها لذي التالميز
الباحثت .بىصوسان فشيذة
أ .د  .خلفان سشيذ أستار التعليم العالي
-4األضرارُالصحيةُالنامجةُعنُمحلُاحملفظةُالثقيلةُ.
-5الشروطُالصحيةُالواجبُتوفرىاُيفُاحملفظةُ.
ُخادتةُ.ُاالقًتاحاتُ.قائمةُادلراجعُ.-1وزن المحفظة المدرسية:
كان ُالوزن ُادلثايل ُللمحفظة ُادلدرسية ُمنذ ُفًتة ُطويلة ُغري ُزلددة ُبالنسبة ُللتالميذُ ،ولكن ُيف ُوقتنا ُاحلايل ُقدُ
فحصتُالعديدُمنُاذليئاتُىذاُادلوضوعُلضبطُوزنُاحملفظةُبالنسبةُلوزنُحاملهاُحيثُيعرضُ)ُNavuluri (2006
وآخرون ُيفُدراستهمُسلتلفُالقيمُادلقًتحةُيفُىذاُادلوضوعُ،وكماُتقًتحُمجعيةُالعالجُالفيزيقيُاألمريكيةُ(ُ)APTA
نسبةُ(ُ)℅20-℅15منُوزنُاجلسمُ،أماُمجعيةُتقوًنُالعمودُالفقريُاألمريكيةُ(ُ)ACAفتقًتحُ(ُ،)℅10-℅5
وتوصي ُاألكادديية ُاألمريكية ُلطب ُاألطفال ُبأن ُحيمل ُالطفل ُمحولة ُأكرب ُمن ُ(ُ )℅20من ُوزهنمُ ،ويقًتح ُالدكتورُ
ُ M.Hickeyأستاذُالعالجُالفيزيقيُيفُجامعةُُ Northeasternيفُالوالياتُادلتحدةُاألمريكيةُأنُحيملواُأقلُأوُ
ماُيعادلُ(ُ)℅10منُوزنُاجلسمُ.
وتشري ُأيضا ُ)ُ Van Gent (2003وآخرون ُ ُإىل ُأن ُالقرار ُالذي ُاختذتو ُوزارة ُالتعليم ُاألسًتالية ُيف ُعامُ
(ُ)1996لوضعُمعيارُوزنُاحملفظةُادلدرسيةُالذيُالُيتجاوزُ(ُ)℅10منُوزنُاجلسمُ،وإنُاحلدُادلتفقُعليوُيكونُبنيُ
(ُ ℅10وُُ)℅20منُوزنُاجلسمُوىوُادلعيارُادلستخدمُيفُالكثريُمنُاألحيانُ ،وتتفقُمعهاُمعظمُالنتائجُاليتُمتُ
احلصولُعليهاُيفُدراساتُسلتلفةُ،لكنُيفُاحلياةُاحلقيقيةُلتالميذُادلدارسُيكونُأكربُأوُأقلُمنُادلعيارُادلذكورُأعالهُ،
ويفُالواقعُوجدت )ُ Furjuohُُ (2003وآخرونُمتوسطُوزنُاحملفظةُ(ُُ2.6كلغ)ُأيُماُيعادلُ(ُ)℅8.2منُوزنُ
اجلسمُ،كماُالحظواُأنُوزنُاحملفظةُزادُبشكلُملحوظُمعُتقدمُالفئاتُ)℅6.2(ُ،منُوزنُاجلسمُيفُرياضُاألطفالُ
إىلُ(ُ)℅12للتالميذُيفُالسنةُاخلامسة.
الحظُ )ُ Limon (2004وآخرونُمنُناحيةُأخرىُأنُالتالميذُحيملونُزلافظُبنيُ(ُ)℅15-℅10منُ
ُُ
وزنُاجلسمُ،ولكنُىذاُقدُخيتلفُتبعاُدلستوىُالتعليمُ،فعلىُسبيلُادلثالُوجدواُأنُ(ُ)℅3.8منُالتالميذُيفُاألقسامُ
الدنياُو(ُ)℅13.6يفُاألقسامُالعليا ُحيملونُزلفظةُأقلُمن ُ(ُ)℅10منُوزنُاجلسمُ،و(ُ)℅53.6منُالتالميذُ
الصغارُوُ(ُ)℅29.9منُالكبارُحيملونُزلفظةُأكربُمنُ(ُ)℅15منُوزنُاجلسمُ.
ذكر ُ)ُ Watson (2003آخرون ُقيم ُشلاثلةُ ،فمتوسط ُوزن ُاحملفظة ُقدر ُب ُ(ُُ4.5كلغ) ُوىو ُما ُيعادلُ
(ُ)℅9.7منُوزنُاجلسم ،متوسطُُ(ُ)℅14.7منُوزنُاجلسمُ،و(ُ)℅79.6منُالتالميذُحيملونُزلافظُتتجاوزُ
(ُ)℅10منُوزنُاجلسمُ،أوُ(ُ)℅47حيملونُزلافظُوزهناُيساويُأكثرُمنُ(ُ)℅15منُوزهنمُ،و(ُ)℅18.9منُ
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وزنوُيساويُأكثرُمنُ(ُ)℅20علىُالتوايلُ،ويفُعامُ(ُNegriniُ)1999وآخرونُُأفادتُاألرقامُادلثريةُ(ُ)٪34.8
منُتالميذُادلدارسُاإليطاليةُحيملونُأكثرُمنُ(ُ)℅30منُوزنُاجلسم.
وأشار(ُ Navuluri ُ )2006أيضا ُإىل ُأن ُاإلناث ُحيملن ُزلافظ ُأخف ُبنسبة ُ(ُ )℅13.7من ُالذكور؛ُ
والوزنُالنسيبُللمحفظةُىوُأكربُأوُيعادلُ(ُ)℅15للذكورُوأقلُأوُيعادلُ(ُ)℅15لإلناثُ،وقدُأظهرتُ(ُ)2004
ُ Korvessiوآخرونُيفُدراستهمُأنُآالمُالظهرُيزيدُبشكلُمتناسبُمعُوزنُاحملفظةُُ،ويرىُ(ُSkaggsُ)2006
وآخرونُأنُادلراىقنيُالذينُيشكونُمنُآالمُالظهرُديلكونُزلافظُأثقلُبكثريُنسبياُمنُوزنُجسمهمُمنُأولئكُالذينُملُ
يشعرواُمبثلُىذهُاألعراضُ،وذكرُأيضاُ(ُ Sheir-Neissُ)2003وآخرونُأنُمحلُزلفظةُوزهناُأكثرُمنُ(ُ)℅10
منُوزنُاجلسمُيزيدُمنُاستهالكُالطاقةُ،ويزيدُيفُانثناءُاجلذعُويقللُمنُاحلجمُالرئويُ،وزعمُ(ُSzpalskiُ)2002
وآخرونُأنُوزنُاحملفظةُادلدرسيةُلنُيكونُلوُتأثريُيفُظهورُاألملُبلُعلىُاستمرارىا.
وكذلكُبلُمنُالضروريُمراقبةُزلتوياتُزلافظُالتالميذُ ،فحسبُدراسةُ(ُ Siambanesُُ)2004وآخرونُ
فانُ(ُ)٪30منُوزنُزلافظُالتالميذُيتكونُمنُموادُغريُتعليميةُ،معُنتائجُ(ُ)℅10وُ(ُ)℅20علىُالتوايلُوفقاُ
لدراستني ُأخرتني ُيؤخذ ُيف ُاالعتبارُ ،ويف ُ(ُ ُ Negriniُ )1999وآخرون ُوجدوا ُ(ُ )℅90.1من ُادلواد ُ ُالضروريةُ
ادلنقولةُللتعليمُ،والحظُأيضاُ(ُ Forjuohُ)2003وآخرونُأن(ُ)℅96منُاألولياءُملُيعريواُاىتماماُبوزنُزلافظُ
أبنائهمُ،و(ُ)℅34منهمُالُيقومونُمبراقبةُزلتوياتُزلافظُأبنائهمُشلاُيؤديُيفُكثريُمنُاألحيانُإىلُاإلفراطُيفُوزنُ
احملافظ.
ىذهُالنقاطُادلختلفةُواحلقائقُونتائجُالدراساتُتشريُإىلُأنُزلفظةُادلدرسةُقدُتكونُعامالُمسامهاُيفُآالمُ
الظهرُ،لذلكُفمنُالضروريُاالىتمامُهبذهُالظاىرةُ.1
 -2أنواع المحافظ واألخطار التي تسببهاُ:
تنقسمُاحملافظُإىلُثالثةُأنواعُفهناكُمنُحتملُعلىُكتفُواحدةُ،ومنُحتملُعلىُالظهرُ،واليتُحتملُباليدُ.
ُ-المحفظة التي يتم حملها على كتف واحدةُُ:
تعتربُاألكثرُضرراُلصحةُالتلميذُوذلكُألنوُمازالُيفُفًتةُالنموُوىذاُماُجيعلوُدييلُضلوُجانبُمعنيُأكثرُمنُ
األخرُماُيسببُلوُتشوىاتُيفُالعمودُالفقريُ.
-المحفظة التي يتم حملها على كال عل الكتفين:

1-Etude transversale surles douleurs de dos et l’utilisation du sac d’école chez les adolescents

scolarisés en valais central, Claire Nanchen, (2007), P13.
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احملفظةُاليتُيتمُمحلهاُعلىُكالُالكتفنيُمبعدلُوزنُأكثرُمنُادلسموحُبوُفتشدُالتلميذُإىلُاخللفُوبالتايلُيقومُ
باالضلناءُإىلُاألمامُهبدفُموازنةُنفسوُشلاُيؤذيُالظهرُويسببُارختاءُيفُعضالتُالبطنُ،وتشدُالعضالتُكلهاُعلىُ
العمودُالفقريُمنُاخللفُوتزدادُيفُتقوسوُواضلنائوُُ.
المحفظة التي تؤخذ باليدُ:تؤثرُاحملفظةُاليتُحتملُباليدُكثرياُعلىُالكتفُالُسيماُعندُاألطفالُالصغارُالذينُىمُيفُمرحلةُالنموُوديكنُ

أيضاُأنُتكونُسبباُيفُارختائهاُ.1

-3طرق حمل المحفظة المدرسيةُُ:
ديكنُلطريقةُمحلُاحملفظةُادلدرسيةُأنُتسببُآالمُيفُالعمودُالفقريُحيثُأنُاحملافظُاحململةُعلىُالكتفُآوُبشكلُغريُ
صحيحُديكنُأنُتكونُسبباُيفُظهورُىذاُاألملُ،وانُالتالميذُاألكثرُاستشارةُللطبيبُىمُالذينُحيملونُزلافظهمُباليدُ
على ُعكس ُمحلها ُعلى ُالكتفني ُحيث ُتتوازن ُاألمحال ُعلى ُادلستوى ُاألمامي ُ(ُ )℅50من ُالتالميذ ُالذين ُحيملونُ
زلافظهمُباليدُوبالتايلُفهمُيتغيبونُعنُادلدرسةُأوُيعفونُمنُشلارسةُالرياضةُمقابلُ(ُ)℅11.5منُالذينُحيملوهناُعلىُ

الكتفنيُُ.2

ُُكما ُتؤثر ُطريقة ُمحل ُوضبط ُاحملفظة ُادلدرسية ُيف ُثبات ُاجلسم ُويف ُتفاقم ُاألمل ُلدى ُالتالميذ ُحيثُ
الحظت )ُ Mackieُ (2005وآخرونُأنُوزنُاحملفظةُاحململةُعلىُالظهرُوطولُاألشرطةُذلاُتأثريُقويُيفُتفاقمُاألملُ
وكذلكُالضغطُعلىُالكتفنيُ.
وقدُأظهر )ُ Lafiandre et Harmannُ (2004أنُاستخدامُحزامُالبطنُ(ادلوجودُعلىُأنواعُمعينةُ
منُاحملافظُادلدرسية)ُيوزعُالقوةُاليتُديارسهاُوزنُاحملفظةُمبعدلُ(ُ)٪30يفُأسفلُالظهرُو(ُ)٪70علىُالكتفنيُواجلذعُ
األعلىُ ،وان ُمحلها ُعلى ُكتف ُواحدة ُ ُيسبب ُعمل ُغري ُمتماثل ُيف ُعضالت ُاجلذعُ ،كما ُيؤدي ُىذا ُاألسلوب ُإىلُ
االضلرافُادلماثلُيفُاجلذعُوارتفاعُالكتفُعلىُنفسُاجلهةُ،وكماُديكنُمالحظةُنقلُمركزُالثقلُإىلُاألمامُعندُمحلُ
احملفظةُعلىُالظهرُواليتُتتطابقُمعُزيادةُثينُاجلذعُوكذلكُاضلرافُالرأسُ.3

1احلقيبةُادلدرسيةُ،حقيبةُكتبُأمُأوزانُثقيلةُ،)2008(ُ،ص5
2
Cartable et pathologie rachidienne, Cottalorda J, S. Bourelle, V. Gautheron, R. Kohler, (2004), P
2011.
3
Etude transversale surles douleurs de dos et l’utilisation du sac d’école chez les adolescents
scolarisés en valais central, Claire Nanchen, (2007), P 12.
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وأشارُ)ُCottalorda (2004إىلُأنُأكثرُالعواملُادلسببةُألملُأسفلُالظهرُاحملفظةُادلدرسيةُاليتُيزيدُوزهناُ
عنُ(ُ)℅20منُوزنُاجلسمُ.1
وأكدتُرللةُ"الصحةُادلدرسية" ُ(ُ)1994و ُ"ادلؤدترُالدويلُحولُالظهرُ" ُ(ُ)1991علىُأمهيةُطرقُمحلُ
احملفظةُادلدرسيةُحيثُأنُ(ُ)℅68منُالتالميذُيشعرونُباألملُعندماُحيملونُاحملفظةُادلدرسيةُبيدُواحدةُ،و(ُ)℅55
منهمُالُيشعرونُبأيُشيءُعندماُيتمُمحلهاُعلىُالظهرُبواسطةُكالُالكتفنيُ،فمنُالواضحُأنوُيفُمرحلةُالنموُفانُ
الوضعياتُغريُادلتماثلةُتسببُاضطراباتُيفُمستوى ُالعمودُالفقريُحيثُيعتقدُاألطباءُ(Drevet et Gallin-
)ُ Martelأنُرفعُ(ُُ5كلغ)ُحتتُظروفُسيئةُديكنُأنُيسببُإرغاماتُتصلُإىلُ(ُُ350كلغ)ُعلى ُمستوىُالقرصُ
الفقريُاألخريُ،وانُرفعُاحملفظةُادلدرسيةُيفُاليومُعشرُمراتُديكنُأنُيكونُسبباُخطرياُآلالمُالظهرُ.2
كماُبنيُ)ُ Cottalorda J (2004وآخرونُأنُ ُاحملفظةُاحململةُُبشكلُمنخفضُجداُُُتسحبُالكتفنيُ
إىلُالوراءُ،والسًتجاعُالتوازنُيتخذُُالتلميذُوضعيةُاالضلناءُ،ويعودُمركزُالثقلُإىلُاألمامُشلاُيزيدُمنُالضغطُعلىُأقراصُ
العمودُالفقريُ.ُ3
وأشارُ)ُ Raphael Hamimi (2008إىلُأنُالتلميذُجيدُراحتوُعندُمحلُاحملفظةُادلدرسيةُعلىُالظهرُ،
فانُمحلُاحملفظةُعلىُكالُالكتفنيُجيعلُمنُادلمكنُتوزيعُالثقلُُبشكلُمتناظرُيفُالعمودُالفقريُ،فمنُبنيُالتالميذُ
الذينُيعانونُمنُأملُالظهرُُصلدُ(ُ)℅71.6منهمُحيملونُزلافظهمُعلىُكالُالكتفنيُ،و(ُ)℅25.7منهمُعلىُكتفُ
واحدةُ ،و(ُ )℅2.7منهم ُباليدُ ،فهذا ُيعين ُأن ُمحل ُاحملفظة ُعلى ُكال ُالكتفني ُال ُيكفي ُلضمان ُالوضعية ُالصحيحةُ
للظهرُ،فالُبدُمنُضبطُوتعديلُأشرطةُاحملفظةُومراقبةُذلكُبانتظامُالنُالتلميذُيفُمرحلةُالنموُُ.ُ4

-4األضرار الصحية الناجمة عن حمل المحفظة الثقيلة:
يعاينُالتالميذُسنوياُمنُثقلُزلافظهمُادلدرسيةُواليتُديكنُأنُتسببُذلمُعلىُادلدىُالطويلُمشكالتُيفُ
الظهرُوقدُتؤديُإىلُتشوىوُ 5حيثُيرتبطُثقلُاحملفظةُادلدرسيةُبطبيعةُنظامُالتعليمُوطبيعةُمناىجوُيفُكلُبلدُمنُ
البلدانُ،فبعضُاألنظمةُالًتبويةُحترصُعلىُتكليفُالتالميذُبأنشطةُمنزليةُ،وأخرىُتفضلُأنُتنجزُتلكُاألنشطةُيفُ
ادلدرسةُفقطُ،كماُأنُالبعضُمنهاُتزودُالتالميذُبوجباتُالطعامُوىذاُيعفيُالتلميذُعنُمحلُاألطعمةُيفُزلافظهمُ،كماُ

1

Prévention des lombalgies en milieu scolaire, Troussier, B. Grison, J, (2001), P32
2- La documentation Française : Cartables et manuels scolaires, P13
3- Ecole du dos chez les adolescents, Hienne Emilie, (2009), P14
4- Enquête auprès des jeunes sur « le dos », Raphail Hamimi, (2008), P28
5 -Communication institut français d’étiopathie, (2014), P1
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ديكن ُأن ُتلعب ُبعض ُالعوامل ُالثقافية ُاألخرى ُكاستخدام ُادلواصالت ُأو ُبدائل ُالكتاب ُادلدرسي ُدورا ُيف ُحتديد ُثقلُ

احملفظةُادلدرسيةُلذلكُيعتمدُىذاُالثقلُعلىُىذهُالعواملُوماُشاهبها.1

وتنتجُأخطارُاحملفظةُادلدرسيةُمنُثقلُوزهناُحيثُانوُيتجاوزُ(ُ)℅10يفُبعضُاألحيانُماُيؤديُإىلُإصابةُ
التلميذُبآالمُالظهرُ،وتعتربُاألخطارُالنامجةُعنهاُمسؤوليةُمشًتكةُبنيُاألسرةُ،ادلدرسةُواجملتمعُ،فهيُمشكلةُكبريةُيعاينُ
منها ُالتالميذُيفُكافةُاألقسامُالدراسيةُ،2وتؤكدُالعديدُمنُالدراساتُكدراسةُُ)ُ(Trevelyn et Legg, 2010
حصولُأالمُللتالميذُتتعلقُمباُحيملونُعلىُظهورىمُ،فقدُمتُدراسةُ(ُ)245تلميذُيفُنيوزيلنداُتبنيُأنُ(ُ)℅58منهمُ
يعانونُمنُأالمُيفُالعمودُالفقريُ،وانُ(ُ)℅35منهمُيعانونُآالماُيفُأسفلُالظهرُ،وانُ(ُ)℅36منهمُيعانونُأالمُ
يفُالرقبة.3

وبينت ُالدراسات ُالوبائية ُوجود ُعالقة ُبني ُاحملفظة ُ(وزهناُ ،فًتة ُمحلها) ُواآلالم،4كما ُأوضح ُاإلعالن ُادلقدم ُمن ُفريقُ
استشارةُالعظامُيفُفرنساُ،أنُالغالبيةُالعظمىُمنُآالمُالظهرُلدىُالتالميذُيعودُسببها ُإىلُتبينُالوضعياتُالسيئةُأيُ
سوء ُاستخدام ُالظهر ُوخاصة ُيف ُأوقات ُالدراسةُ ،وتعترب ُاحملفظة ُادلدرسية ُالثقيلة ُاليت ُحيملها ُالتلميذ ُيوميا ُمن ُأكثرُ
ادلسبباتُذلذهُاآلالمُ ،5ويفُلبنانُفانُوزنُاحملفظةُالثقيلُيعتربُادلسببُاألكربُألالمُالظهرُوالرقبةُوالكتفنيُ)℅5(ُ،منُ
التالميذُمعرضونُلإلصابةُمبشكالتُصحيةُدائمةُجراءُاحملفظةُوتكونُأغلبهاُيفُالعمودُالفقريُ،كماُأشارتُالدراسةُ
اليتُآجرهتاُاللجنةُاللبنانيةُللوقايةُمنُاحلوادثُادلدرسيةُبالتعاونُمعُمؤسسةُاألحباثُالعلميةُإىلُأنُأداءُأالمُالظهرُ
أصبحُينتشرُبنيُالتالميذُوادلراىقنيُبنسبةُتقاربُماُىوُمنتشرُبنيُالبالغنيُُ.
ويتمثل ُالوزن ُادلسموح ُللتلميذ ُمحلو ُيف ُمرحلة ُالنمو ُيف ُأن ُأال ُيتجاوز ُ(ُ )℅10من ُوزنو ُاإلمجايلُ ،وعندماُ
يتجاوزُالتلميذُ(ُ)15سنةُديكنُاعتبارهُمنُالراشدينُوبالتايلُيسمحُلوُمحلُأكثرُمنُىذهُالنسبةُ،6ونفسُادلعيارُالذيُ
أشارُإليوُالباحثُُ)ُُPequenot (1999وآخرونُالذيُالُجيبُأنُيتجاوزُوزنُاحملفظةُُ℅10منُوزنُاجلسمُ.7

ُوأشارُ)ُ Viry. P et al (1999إىلُأنُوزنُاحملفظةُادلدرسيةُالذيُيبلغُأكثرُمنُُ ℅20منُوزنُاجلسمُ

يسببُآالمُأسفلُالظهرُخاصةُإذاُكانُالتلميذُحيملُاحملفظةُبيدهُوىوُذاىبُإىلُادلدرسةُماشياُعلىُاألقدامُ.1

 1احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ،نوافُموسىُشطناويُ،خليفةُمصطفىُأبوُعاشورُ،)2013(ُ،صُ140
2احلقيبةُادلدرسيةُ،حقيبةُكتبُأمُأوزانُثقيلة؟ُ،)2008(ُ،ص5
 3احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ،نوافُموسىُشطناويُ،خليفةُمصطفىُأبوُعاشورُ،)2013(ُ،صُ138
4- Les besoins et les moyen nécessaires pour réalisé une formation prophylactique des rachialgies dans
les collèges, Pascal Guguen, (2014), P14.
5- Le mal de dos à l’âge scolaire, Badelon, E. Roussel, C. Guyonnet, (1994), P 178
6احلقيبةُادلدرسيةُ،حقيبةُكتبُأمُأوزانُثقيل؟ُ،)2008(ُ،ص5
7- Prévention précoce des rachialgies, Alain Levy et Claude Braize, (2002), P29
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وباإلضافةُإىلُذلكُ،فأشارُ)ُ Legg et al (2004أنُمحلُاحملفظةُيؤثرُعلىُالوظيفةُالفيزيولوجية ُللجسمُ،
وعلى ُاألخص ُاجلهاز ُالتنفسي ُوالقلب ُواألوعية ُالدمويةُ ،ويظهر ُالضغط ُالذي ُدتارسو ُاحملفظة ُعلى ُالقفص ُالصدريُ
يسببُأعراضُتقييديةُمعتدلةُ(حالةُتتميزُباطلفاضُيفُقدرةُالرئةُ،اضطرابُالتهويةُ،دورانُاذلواءُيفُالشعبُاذلوائية)ُ،
وانُجهدُالقلبُواألوعيةُالدمويةُعندُاالنتقالُمبحفظةُيفُحدىاُاألدىنُوانُضغطُالدمُيزيدُيفُاالنقباضيُواالنبساطيُ
(ُ)℅20بعدُ(ُ)20دقيقةُمنُادلشيُ .2
وبينتُدراسةُ(ُ (Ramprasad et Rachuvee,ُ 2009اليتُأجريتُعلىُ(ُ)200تلميذُمنُجنسُ
الذكورُمتوسطُأعمارىمُ(ُ)12.5سنةُحيثُمتُقياسُوزنُكلُتلميذُوطولوُومتُحتميلهمُزلافظُتزنُ(ُ-10℅ُ-℅5
ُ)℅25ُ -20ُ -℅15منُأوزاهنمُ،وبينتُالنتائجُاضلناءُواضحُبعدُمحلُثقلُأكثرُمنُ(ُ)℅15منُوزنُاجلسمُيفُ
فقراتُالرقبةُ،وأظهرتُتأثريُواضحُعلىُفقراتُاجلذعُبعدُمحلُثقلُيعادلُ(ُ)℅10منُوزنُاجلسمُ.
وبينتُدراسةُ)ُ (Puckree et Lins, 2004أجريتُعلىُ(ُ)176تلميذُتًتاوحُأعمارىمُبنيُ(-11
ُ)14حيثُمتُتسجيلُوزنُالتلميذُووزنُزلفظتوُ،وبينتُالنتائجُأنُمعظمُأفرادُالعينةُأفادواُبالشعورُباألملُيفُمنطقةُ
الكتفنيُرافقهاُأالمُيفُمناطقُأخرىُمنُاجلسمُ،كماُبينتُالدراسةُوجودُعالقةُبنيُنوعُاحملفظةُاليتُحيملهاُالتلميذُوبنيُ
األمل ُالذي ُيشعر ُبوُ ،كما ُكانت ُاإلناث ُأكثر ُشعورا ُ ُباألمل ُمن ُالذكورُ (Wang, Pascoe et Weimar,
)ُ2001
ويف ُدراسة ُنواف ُشطناوي ُ(ُ )2013اليت ُأجريت ُعلى ُ(ُ )330تلميذ ُمن ُاألقسام ُاألساسية ُاألوىل ُ(الثاينُ
والثالث)ُباألردنُواليتُتدورُحولُثقلُاحملفظةُادلدرسيةُومقارنةُوزهناُبوزنُالتلميذُوالتعرفُعلىُاآلثارُالصحيةُالنامجةُ
عن ُمحلها ُحيث ُبينت ُالنتائج ُادلتوصل ُإليها ُيف ُىذه ُالدراسة ُإىل ُأن ُمعدل ُوزن ُزلفظة ُالتلميذ ُللعينة ُبشكل ُعامُ
(ُُ5.143كلغ)ُ،وانُمتوسطُوزنُالتلميذُ(ُُ24.69كلغ)ُوبذلكُتكونُنسبةُوزنُاحملفظةُإىلُوزنُالتلميذُ(ُ.)℅20.8
وأمجعُاألطباءُالذينُعرضتُعليهمُىذهُالنتائجُأنُمحلُاحملفظةُاليتُتزيدُعنُ(ُ)℅10منُوزنُالتلميذُيؤديُ
إىلُأالمُأسفلُالظهرُ،اضلرافُالعمودُالفقريُ،خطاُيفُادلشيُوكذلكُتشوهُيفُالعمودُالفقريُ،كماُاتفقواُأنُالركضُأثناءُ
محلُاحملفظةُخاصةُوانُكانُالتلميذُحيملُإضافةُإىلُالكتبُطعامُاإلفطارُوزجاجةُماءُفهذاُيزيدُمنُوزهناُوبالتايلُيؤثرُ

1- Prise en charge de la lombalgie chronique de L’adolescent : Etat des lieux et perspectives,
Emmanuelle Bougouin Kuhn, (2005), P16
2- Etude transversale surles douleurs de dos et l’utilisation du sac d’école chez les adolescents
scolarisés en valais central, Claire Nanchen, (2007), P13.
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سلباُعلىُمجيعُمفاصلُالتلميذُحيثُديرُعلىُركبتوُ(ُ)7-5أضعافُمنُوزنوُعندُصعودُأوُنزولُالدرجُباإلضافةُإىلُ
وزنُاحملفظةُالذيُيؤديُإىلُاحتكاكُوالتهابُمفاصلُيفُالركبتنيُوتشوىاتُيفُالقدمُ.
ُُكماُأنُ فًتةُمحلُاحملفظةُذلاُعالقةُبتشوهُالعمودُالفقريُوبالتايلُأوصىُىؤالءُاألطباءُعلىُضرورةُأنُيكونُ
حجم ُاحملفظة ُاقل ُمن ُحجم ُالصدر ُعند ُالتلميذ ُوان ُحتمل ُبالتوازيُ ،واستخدام ُزلفظة ُذات ُشياالت ُعريضة ُعلىُ
الكتفنيُوشيالُعندُاخلصرُ،أنُالُتصلُإىلُأسفلُالظهرُوانُتكونُمالصقةُدتاماُلظهرُالتلميذُوانُتكونُمصنوعةُمنُ
موادُخفيفةُبانُتكونُالشياالتُوادلنطقةُادلالصقةُللظهرُمصنوعةُمنُالقطنُكماُالبدُمنُتعليمُالتالميذُطريقةُمحلهاُ.1

 -5الشروط الصحية الواجب توفرها في المحفظة:
توجدُأنواعُوأشكالُعديدةُمنُاحملافظُادلدرسيةُاليتُقدُتغريُالطفلُباقتنائهاُلكنُاللجنةُاللبنانيةُللوقايةُمنُ
احلوادثُادلدرسيةُتشددُبناءُعلىُالدراسةُاليتُآجرهتاُبالتعاونُمعُمؤسسةُاألحباثُالعلميةُعلىُوجودُزلافظُغريُمالئمةُ
للتالميذ ُمن ُالناحية ُالصحية ُُوان ُاستخدامها ُقد ُيسبب ُأخطارُوخيمة ُعلى ُمستعمليها ُمن ُالتالميذ ُواليت ُقد ُهتددُ
صحتوُُوسالمتوُ،لذلكُالُبدُمنُتوفرُبعضُالشروطُيفُاحملفظةُادلدرسيةُوادلتمثلةُيف:
أنُتكونُاألحزمةُاخللفيةُللمحفظةُادلدرسيةُعريضةُومبطنةُلتعملُعلىُمحايةُظهرُالتلميذُ.اختيارُاحملفظةُادلدرسيةُاليتُجيبُأنُيكونُفيهاُاجلزءُاخللفيُمنهاُمبطناُوذلكُللتخفيفُمنُتأثريُثقلُزلتوياهتاُعلىُالعمودُالفقريُ.
ديكنُاللجوءُإىلُاستعمالُاحملافظُذاتُالعجالتُاليتُدتكنُالطفلُمنُحتريكهاُدونُمحلهاُ،ولكنُجيبُاخذُبعنيُاالعتبارُالوزنُالكليُذلذاُالنوعُمنُاحملافظُحنيُحيملهاُالطفلُعندُصعودُالسالملُيفُالبيتُأوُادلدرسةُلذاُالُبدُمنُأنُ
تكونُقاعدهتاُمصنعةُمنُمادةُخفيفةُالوزنُوانُيتناسبُمقبضُاحملفظةُمعُُطولُالتلميذُحىتُالُينحينُأثناءُدفعهاُأوُ
سحبهاُُُ.
-جيبُاستعمالُاحملافظُذاتُحزامُيربطُحولُخصرُالتلميذُأوُصدرهُعندُمحلهاُفوقُالظهرُوالذيُجيعلهاُقريبةُدائماُ

منُاجلذعُحىتُيتوزعُالثقلُعلىُمنطقيتُالظهرُواحلوضُُ،كماُأنُذلكُحيققُتوازناُأفضلُللجسمُأثناءُمحلُاحملفظةُ.2
خاتمة:

-1احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ،نوافُموسىُشطناويُ،خليفةُمصطفىُأبوُعاشورُ،)2013(ُ،صُ
147-1371
ُ-1احلقيبةُادلدرسيةُ،حقيبةُكتبُامُاوزانُثقيلة؟ُ،)2008(ُ،صُُ2 5
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يعتربُثقلُاحملفظةُادلدرسيةُمشكلةُيعاينُمنهاُتالميذُادلدارسُخاصةُتالميذُادلرحلةُاالبتدائيةُالذينُيأخذونُفيهاُ
ُ
كاملُاألدواتُالالزمةُمنُكتبُودفاترُإىلُغريُذلكُمنُاألدواتُاليتُحيتاجهاُيومياُ،وىذاُالثقلُقدُيسببُيفُظهورُ
أالمُيفُالرقبةُوالظهرُلدىُالتلميذُوىذاُماُيؤثرُعلىُوتريةُنومُ/يقظةُلديوُ،وحىتُقدُينجرُعنُاحلملُالزائدُتشوىاتُيفُ
العمودُالفقريُوتغيريُيفُمشيةُالتلميذُ،األمرُالذيُيتطلبُالعنايةُالالزمةُللحدُمنُثقلُاحملفظةُادلدرسيةُوذلكُبتقدًنُ
النصائح ُح ُول ُكيفية ُمحل ُاحملافظ ُوكذا ُنوعيتها ُاليت ُحتمل ُادلواصفات ُوالشروط ُالالزمة ُحلماية ُامن ُوسالمة ُالتلميذُ،
باإلضافةُإىلُإلزاميةُتطبيقُادلعيارُاحملددُبانُالُيتجاوزُثقلُاحملفظةُ(ُ)℅10منُوزنُالتلميذ.
االقتراحات:علىُادلعلمُحتديدُالربنامجُللتالميذُلتفاديُإحضارىمُجلميعُالكتبُادلدرسيةُ.جيبُأنُتكونُالكتبُرقيقةُ1تقدًنُنصائحُحولُطرقُمحلُاحملفظةُواليتُجيبُأنُحتملُبالتوازيُوعلىُكالُالكتفنيُوانُالُتصلُإىلُأسفلُالظهرُأثناءُمحلهاُ،وضرورةُتوفريُوسائلُالنقلُوذلكُللتخفيفُمنُمعاناهتمُأثناءُمحلهاُدلدةُطويلة.
إعادةُالنظرُباليومُالدراسيُونظاموُحبيثُينهيُالتلميذُمجيعُواجباتوُيفُادلدرسةُ.
ُ
توفريُوجباتُغذائيةُللتالميذُيفُادلدرسةُواالستغناءُعنُمحلُالكتبُيفُاحلقائبُ.إجراءُمزيدُمنُالدراساتُحولُاألضرارُاليتُتسببهاُاحملفظةُادلدرسيةُُ.2ينبغيُعلىُاحلكومةُفرضُإلزاميةُتطبيقُادلعيارُاحملددُلوزنُاحملافظُادلدرسيةُبُ(ُ،)℅10كماُينبغيُزيادةُميزانياتُالتعليم ُبغية ُالسماح ُلتكوين ُكتب ُمزدوجة ُ(كتاب ُيف ُادلنزل ُوأخر ُيف ُادلدرسة) ُباإلضافة ُإىل ُوضع ُحلول ُبديلةُ
(التكنولوجياتُاحلديثة)ُ،3حيثُدتكنُالتكنولوجياتُاحلديثةُ(كجهازُعرضُالفيديوُ،والكتابُااللكًتوين)ُأنُتلعبُ

دوراُرئيسياُيفُالتخفيفُمنُثقلُاحملفظةُادلدرسية.4
ُ

استخدامُاخلزائنُأوُاألدراجُاليتُيضعُفيهاُالتلميذُأدواتوُادلدرسيةُكحلُجزئيُ،فهيُقدُحتدُمنُوزنُاحملافظُادلدرسيةُ،إالُأهناُالُحتلُمشكلةُثقلهاُوذلكُأثناءُالذىابُواإليابُمنُواىلُادلدرسةُ.

ُ-2تطبيقُاألرغونومياُيفُالعمليةُالًتبويةُ،طاييبُنعيمةُ،)2014(ُ،صُُ1 .86
 2احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ،نوافُموسىُشطناويُ،خليفةُمصطفىُأبوُعاشورُ،)2013(ُ،صُ151
3-Bilan départemental de l’opération de pesée des cartables, (2007), P 9
4-Campagne M’ton dos, Pour la prévention des rachialgies de l’enfant et de l’adolescent. Daniel
Ribaud Chevrey, P6
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بإمكانُالناشرينُوضعُحدُمنُثقلُالكتبُوذلكُعنُطريقُتقسيمهاُإىلُفصولُسلتلفةُ. ُطلب ُجتديد ُالكتب ُادلدرسية ُمن ُخالل ُدمج ُبعض ُادلوادُالدراسية ُوجتنب ُالتالميذ ُمحل ُالكتب ُادلدرسية ُوىذا ُماُسيساىمُيفُختفيضُوزنُاحملفظةُبنسبةُ(ُ.ُ1)℅40

-ضرورةُحتققُاألولياءُمنُأنُابنهمُقدُاخذُالضرورياتُاليتُحيتاجهاُفقطُ.ُ2

1-Nouvelle campagne de lutte contre le mal de dos, Frédéric Srour, (2012), P4
2- Bilan départemental de l’opération de pesée des cartables, (2007), P10
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 بىصوسان فشيذة.الباحثت
 خلفان سشيذ أستار التعليم العالي. د. أ
قائمة المراجع
:المراجع باللغة العربية-1
ُُخليفة،ُنوافُموسىُشطناوي،احلقيبةُادلدرسيةُوعالقتهاُبصحةُالطلبةُودورُاإلدارةُادلدرسيةُيفُإجيادُاحللولُوالبدائلُ.34ُُالعدد،ُجامعةُاإلماراتُالعربيةُادلتحدة،ُاجمللةُالدوليةُلألحباثُالًتبوية،)2013(ُ،مصطفىُأبوُعاشور
ُُُالعدد،ُمتخصصةُبقضاياُالسالمةُالعامة،ُرللةُ(نشرة)ُاليازا،)2008(ُ،ُحقيبةُكتبُأمُأوزانُثقيلة؟،احلقيبةُادلدرسيةُ.35
ُُتطبيقُاألرغونوميا:ُفعالياتُادللتقىُالدويلُالثاينُحول،)2014(ُ،ُطاييبُنعيمة،تطبيقُاألرغونومياُيفُالعمليةُالًتبويةُ.ُاجلزائر،ُاجلزءُالثاين،ُاألرغونومياُيفُخدمةُالتنمية:بالدولُالسائرةُيفُطريقُالنمو
:المراجع باللغة األجنبية-2
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