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بررسي وضعيت شاخص هاي بهداشت محيط مدارس ابتدايي

 ناحيه يک ساري در سال ۱۳۸۷

، ماهره عبدي۲، اسماعيل قهرماني۳ ، مهدي قربانيان اله آباد۳ ززولي۱ علي محمد

zazoli49@yahoo.com نويسنده مسئول: ساري، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محيط

چکيده
ــالم و  ــود و در فراهم آوردن زندگي س ــن براي پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان قلمداد مي ش ــه به عنوان مکاني مطمئ ــه و هدف: مدرس زمين

نشاط انگيز و تربيت افراد با رفتار سالم، نقش بسيار سازنده اي را ايفا مي کند. لذا هدف از اين مطالعه بررسي شرايط بهداشتي و محيطي در مدارس 

ابتدايي ناحيه يک ساري است.

ــي قرار  ــي مورد بررس ــي و غيرانتفاع ــي دولت ــه ابتداي ــن مطالعه ۴۵ مدرس ــت. در اي ــي اس ــه توصيف ــک مطالع ــش ي ــن پژوه روش بررســي: اي

ــت. داده ها از  ــوده اس ــنامه ب ــي پرسش ــا در اين بررس ــردآوري داده ه ــزار گ ــد. اب ــام ش ــماري انج ــورت سرش ــه ص ــري ب ــه گي ــد. نمون گرفتن

ــتفاده از  ــده با اس ــع آوري ش ــات جم ــد و اطالع ــع آوري ش ــگر جم ــط پژوهش ــتقيم توس ــاهده مس ــه و مش ــا مدير مدرس ــه ب ــق مصاحب طري

نرم افزار Excel و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ــغول به  ــب با تعداد دانش آموزان مش ــي متناس ــعت فضاي آموزش ــان داد که مدارس مورد مطالعه دچار کمبود وس ــي نش يافته ها: نتايج اين بررس

تحصيل اند و تنها وسعت ۶/۶ درصد مدارس نزديک به استاندارد است. تنها در ۳۵/۶ درصد مدارس بين آبخوري و دستشويي تفاوت قايل شده اند. 

نتايج آزمون آماري کاي دو نشان داد که در محدوده مورد مطالعه اين تحقيق نوع مدرسه از نظر دولتي و غير انتفاعي بودن تاثيري در استاندارد بودن 

ــن در ۳۲ درصد مدارس زاويه تابش نور  ــاي مدارس (P = ۰/۷۷ ) ندارد. همچني ــويي  ها (P = ۰/۰۶ ) و آبخوري  ه ــا (P = ۰/۳۵)، دستش توالت  ه

صحيح است.

ــئول به  ــت محيط به دليل ناآگاهي يا کم توجهي مديران يا افراد مس ــاخص هاي بهداش نتيجه گيري: مهم ترين نکته در اين تحقيق عدم رعايت ش

استانداردهاست و تنها نياز به وجود مدرسه از جنبه کمي آن مورد توجه قرار گرفته و مسايل کيفي در اين خصوص مد نظر نبوده است.

واژ گان کليدي: مدارس دولتي، مدارس غير انتفاعي، شاخص بهداشت محيط

۱- دکتراي بهداشت محيط، استاديار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران

۲- دانشجوي کارشناسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي مازندران

۳- دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي مازندران

پذيرش: ۸۸/۰۶/۲۵دريافت: ۸۸/۰۳/۳۰

مجله سالمت و محيط, فصلنامه ي علمي پژوهشي
انجمن علمي بهداشت محيط ايران

دوره دوم, شماره سوم, پاييز ۱۳۸۸, صفحات ۲۰۴ تا ۲۱۳
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۲۰۵

مقدمه

مدرسه به عنوان مکاني مطمئن در پرورش انسان ها قلمداد 

مي شود و در فراهم آوردن زندگي سالم و نشاط انگيز و تربيت 

افراد با رفتار سالم، نقش بسيار سازنده اي ايفا مي کند. بهداشت 

ــر اهميت دارد که  ــدارس ابتدايي از اين نظ ــدارس به ويژه م م

اطفال پس از سن ۶ سالگي که قدم به مدرسه مي گذارند دوران 

مهمي از سال هاي زندگي خود را که مصادف با رشد جسمي و 

رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند از اين رو تامين سالمت 

ــع مکمل خدمات  ــت خاصي دارد و در واق ــن کودکان اهمي اي

ــا ارايه خدمات  ــت. بنابراين ب ــت مادران و کودکان اس بهداش

ــتي در مدارس مي توانيم اثرات مثبت آن را در خانواده و  بهداش

نهايتا جامعه خود مشاهده کنيم (۱ و۳).

ــار رودخانه،  ــادي وجود دارند که در کن ــون مدارس زي هم اکن

ــتان و مناطق نامناسب احداث شده اند و ممکن است در  گورس

رشد و تکامل دانش آموزان اثرات منفي داشته باشند. حدود ۷۰

درصد از مدارس کشور در وضعيت بهداشتي مناسب برخوردار 

ــدارس و آلودگي خاک آن  ــش حياط م ــتند (۴). عدم پوش نيس

ــم  هاي  ــتقيم در معرض ارگانيس ــه طور مس ــوزان را ب دانش آم

ــواع قارچ ها و کزاز و...  ــاري زاي موجود در خاک نظير ان بيم

قرار مي دهد (۱).

ــوزان در نتيجه ابتال  ــدود ۶۵ درصد روزهاي غيبت دانش آم ح

ــتاندارد نبودن فضاي  ــت که اس آنها به بيماري  هاي عفوني اس

ــاز آن است. سرويس هاي بهداشتي ناسالم از  آموزشي زمينه س

ــالمت دانش آموزان را مورد تهديد  ــت که س جمله عواملي اس

ــرايط مربوط به نوع مالکيت،  قرار مي دهد و وجود بعضي از ش

محل، ساختمان و عدم حضور مراقب بهداشت، کنترل اين مورد 

ــب  ــه مخاطره مي اندازد (۴). مهم ترين عوامل وضع نامناس را ب

ــدارس ابتدايي  ــت محيط در م ــطح بهداش ــش دهنده س و کاه

ــي، نزديکي مدرسه به  ــرانه ناکافي فضاي آموزش عبارتند از س

ــتي، قديمي بودن ساختمان مدارس، شرايط  فضاهاي غيربهداش

غيربهداشتي و ناامن کالس درس و محوطه مدرسه و نامناسب 

بودن خدمات بهداشتي ارايه شده در مدرسه است (۵).

ــت محيط مدرسه كه در فصل چهارم آيين نامه  ايمني و بهداش

ــت  ــده، از اصول اوليه بهداش ــي مدارس به آن توجه ش اجراي

ــد تا از  ــد به گونه اي باش ــدارس باي ــت. محيط م مدارس اس

ــمي، رواني و اجتماعي دانش آموزان  هر لحاظ به نيازهاي جس

ــاي فيزيكي به  ــرورش نوين فض ــد. در آموزش و پ ــخ ده پاس

ــي  ــوان يك عامل زنده و پويا در انجام فعاليت هاي آموزش عن

ــه آب  و تربيتي دانش آموزان تلقي مي گردد. چنانچه در مدرس

سالم، سرويس هاي بهداشتي، فضاي كافي، تجهيزات و وسايل 

مناسب و استاندارد، سيستم صحيح جمع آوري زباله و فاضالب 

وجود نداشته باشد و به طور كلي آسايش محيطي فراهم نشود، 

ــي و پرورشي معلمان و مربيان  به طور قطع تالش هاي آموزش

بازدهي مطلوب نخواهد داشت (۶ و ۷). لذا بررسي و تحقيق در 

ــدن شرايط مطلوب بهداشتي در مدارس و ارايه  مورد فراهم ش

ــرايط از وظايف مهم نيروهاي  ــنهادات الزم براي بهبود ش پيش

ــن زمينه انجام  ــت. تاکنون مطالعات زيادي در اي ــتي اس بهداش

ــت که هر يک به نحوي در ارتقاي وضعيت بهداشتي  ــده اس ش

مدارس مهم بوده است. از جمله: در يک بررسي آقاي حبوباتي 

ــت محيطي مدارس ابتدايي شهر يزد  به مطالعه وضعيت بهداش

ــان داد که ۹۹/۳ درصد مدارس شهري و  پرداخت که نتايج نش

ــتايي از نظر وضعيت آب آشاميدني،  ۶۷/۹ درصد مدارس روس

ــر زباله، ۴/۴۶ از نظر توالت، ۳۲/۴درصد از  ۶۵/۸ درصد از نظ

ــبي  ــويي وضعيت مناس لحاظ آبخوري و ۷۸/۴ از لحاظ دستش

ــتند (۸). در مطالعه اي ديگر که در مورد وضعيت بهداشت  داش

ــتان هاي استان تهران و مقايسه وضعيت  مدارس ابتدايي شهرس

ــد   ــت محيط مدارس ابتدايي انجام ش موجود با آيين نامه بهداش

در بسياري از موارد  پايين تر از سطح استاندارد بوده است (۹).  

ــکالت فراواني وجود  ــت مدارس مش بنابراين در مورد بهداش

دارد که الزم است در شهرهاي مختلف کشور اين مشکالت با 

شيوه هاي علمي علت يابي شوند و راه حل  هاي الزم داده شود. 

ــي شرايط بهداشتي و محيطي  هدف از انجام اين تحقيق بررس

ــاري  ــهر س مدارس ابتدايي دولتي و غير انتفاعي  ناحيه يک ش

است.
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۲۰۶

مواد و روش ها

ــوده و جمعيت مورد مطالعه  ــن مطالعه از نوع توصيفي ب اي

تمام مدارس ابتدايي دولتي و غير انتفاعي ناحيه ۱ ساري است 

ــتفاده از روش نمونه گيري سرشماري در سال ۱۳۸۷ که با اس

انجام گرفت. تعداد کل مدارس ابتدايي ناحيه ۱ ساري ۴۵ باب 

ــت که ۱۸ مدرسه، غيرانتفاعي و ۲۷ مدرسه  دولتي بوده، از  اس

ــه دولتي۱۱ مدرسه به صورت دو شيفت دخترانه  بين ۲۷ مدرس

و پسرانه مشغول به کار هستند که در مجموع ۴۵ مدرسه دولتي 

در نظر گرفته شده است. از بين اين مدارس ۲۲ مدرسه دخترانه 

و ۲۳ مدرسه پسرانه اند. 

ــتفاده  ــت که با اس ــنامه اي اس ــزار گرد آوري داده ها  پرسش اب

ــنامه ها، استانداردها و  ــي مقدماتي کتابخانه اي، بخش از بررس

ــت محيط مدارس و با  ــات کلي موجود در مورد بهداش اطالع

ــت مدارس در۶ بخش تنظيم گرديد.  توجه به آيين نامه بهداش

ــواالتي در زمينه اطالعات عمومي مدارس  بخش اول شامل س

مورد نظر مي باشد و داده ها از طريق مصاحبه با مدير مدرسه، 

ــد. سواالت ۵ بخش ديگر که  توسط پژوهشگر جمع آوري ش

در مجموع شامل ۵۷ سوال است در حيطه وضعيت بهداشتي و 

بهسازي ساختمان، کالس ها، محوطه، سرويس هاي بهداشتي 

ــهيالت بهداشتي، ايمني و رفاهي موجود  مدارس، وضعيت تس

در مدارس و وضعيت جمع آوري فاضالب و زباله در مدارس 

ــت. نحوه برآورد وضعيت فعلي مدارس از  ــي اس تحت بررس

ــخ بلي و خير به سواالت  لحاظ موارد فوق الذکر در قالب پاس

ــه و داده هاي  ــگر صورت گرفت ــاهده پژوهش ــق مش و از طري

ــتفاده از برنامه Excel و SPSS مورد  ــده با اس جمع آوري ش

تجزيه وتحليل قرار گرفتند که از آزمون آماري کاي دو با سطح 

معني داري α =۰/۰۵ استفاده شد. همچنين در اين بررسي تعداد 

ــتي (تعداد توالت ها،  ــهيالت بهداش دانش آموزان و تعداد تس

تعداد دستشويي ها، تعداد آبخوري ها) مورد توجه قرار گرفت 

و تناسب بين تعداد تسهيالت بهداشتي با تعداد دانش آموزان با 

ــتانداردهاي آيين نامه بهداشت محيط مدارس مورد  توجه به اس

سنجش قرار گرفته و به صورت جداولي تنظيم گرديد.

يافته ها

الف) مشخصات مدارس مورد مطالعه

ــت  ــاري ۴۵ باب اس تعداد کل مدارس ابتدايي ناحيه ۱ س

ــه، دولتي بوده. از بين  ــه، غيرانتفاعي و ۲۷ مدرس که ۱۸ مدرس

ــه به صورت دو شيفت دخترانه و  ــه دولتي۱۱ مدرس ۲۷ مدرس

ــرانه مشغول به کار هستند که در مجموع ۴۵ مدرسه دولتي  پس

ــه دخترانه و  ــد. از بين اين مدارس ۲۲ مدرس در نظر گرفته ش

ــرانه اند. پس از بررسي وضعيت سرويس هاي  ــه پس ۲۳ مدرس

ــد که در ۲۹ ــخص ش ــدارس مطابق جدول ۱ مش ــتي م بهداش

ــه (۶۴/۴٪) وضعيت توالت ها و در ۱۶ مدرسه (٪۳۵/۵)  مدرس

ــتاندارد بود. در ۲۹ ــويي ها پايين تر از حد اس ــت دستش وضعي

ــت و در بين ۱۶ ــچ آبخوري وجود نداش ــه (۶۴/۴٪) هي مدرس

ــه تعداد آبخوري ها کمتر از حد  ــه ديگر نيز در ۷ مدرس مدرس

ــاحت مدرسه  ــتانداد بود. در ۹۳٪ مدارس مورد مطالعه مس اس

کمتر از استانداردها بود.

جدول ۱: مقايسه وضعيت مدارس مورد مطالعه با استاندارادها

التيتسه

تيوضع
يآبخورييدستشوتوالت

مساحت 

مدرسه

4343متناسب با استاندارد

29163642كمتر از حد استاندارد

122650اردش از حد استانديب

ب) وضعيت ساختمان مدارس مورد مطالعه

ــود، فاصله تمامي  ــاهده مي  ش ــکل۱ مش ــان طور که در ش هم

ــود و در تمامي  ــتاندارد ب ــدارس از مراکز مزاحم در حد اس م

ــت البته تنها ۸۶/۶٪ آنها بهداشتي  مدارس آبدارخانه وجود داش

ــب پنجره ها و در ٪۲۲/۲  ــد. در ۱۷/۸٪ مدارس محل نص بودن

ــب بود. اکثر مدارس مورد  مدارس رنگ آميزي ديوارها نامناس

ــهيالت کمک آموزشي مانند کتابخانه و  مطالعه دچار کمبود تس

آزمايشگاه بودند.
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۲۰۷

ج) وضعيت کالس هاي مدارس مورد مطالعه 

همان طور که در شماره ۲ نشان داده شده، مدارس مورد مطالعه 

از نظر کف، سقف و ديوار در وضعيت متوسطي قرار دارند ولي 

ــبت تعداد دانش آموزان هستند و  اکثرا فاقد فضاي کافي به نس

تهويه مطلوب نيز در کالس ها صورت نمي گيرد. از نظر تابش 

شکل۱ : وضعيت بهداشتي بهسازي ساختمان مدارس مورد مطالعه

ــنايي کالس  ــتاندارد روش ــمت چپ که يک معيار اس نور از س

ــت نيز فقط در مورد ۳۲ درصد کالس ها صادق بود.  درس اس

وجود توري پنجره ها در مناطقي مثل ساري بسيار ضروريست 

از اين نظر نيز فقط ۲ درصد پنجره کالس ها توري دار بود.  

شکل ۲ : وضعيت بهداشتي و بهسازي کالس هاي مدارس مورد مطالعه
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وضعيت محوطه مدارس مورد مطالعه 

ــبز که يک عامل زيباشناختي و مهم در روحيه  از نظر فضاي س

ــت وضعيت مدارس ابتدايي ناحيه يک ساري  دانش آموزان اس

ــه داراي فضاي سبز  ــب نبود به طوري که فقط يک مدرس مناس

ــن بازي کافي  ــورد مطالعه فاقد زمي ــوده، همچنين مدارس م ب

متناسب با تعداد دانش آموزان است. شکل۳ وضعيت بهداشتي 

و بهسازي محوطه مدارس مورد مطالعه را نشان مي دهد.

ت) وضعيت سرويس هاي بهداشتي مدارس مورد مطالعه

همان طور که در شکل ۴ نشان ديده مي شود وضعيت مدارس از 

لحاظ وجود صابون مايع لوله کشي شده و نيز ضدعفوني کردن 

ــاهده  ــا در حد مطلوبي بود ولي بزرگترين معضل مش توالت ه

شده در مدارس، فقدان آبخوري بهداشتي در ۲۹ مدرسه از بين 

ــتفاده از دستشويي ها به طور  ــه است که منجر به اس ۴۵ مدرس

شکل ۳ : وضعيت بهداشتي و بهسازي محوطه مدارس مورد مطالعه

ــره توالت که از  ــت. توري پنج ــده اس ــترک با آبخوري ش مش

ضروريات است تنها در ۶/۴ درصد مدارس نصب شده بود.

شکل ۴ : وضعيت بهداشتي و بهسازي سرويس هاي بهداشتي مدارس مورد مطالعه

ث) وضعيت جمع آوري و دفع زباله و فاضالب مدارس 

ــه وضعيت اين مدارس  ــر جمع آوري فاضالب و دفع زبال ازنظ

ــطل زباله ها امري  مطلوب بود ولي فقدان درب و پدال براي س

بود که توجه چنداني به آن نشده بود به طوري که فقط در ۸/۵

ــه دربدار و پدال دار  ــطل هاي زبال درصد کل مدارس داراي س

بودند. شکل ۵ وضعيت بهداشتي جمع آوري زباله و فاضالب 

در مدارس مورد مطالعه را نشان مي دهد.
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۲۰۹

شکل ۵ : وضعيت بهداشتي جمع آوري زباله و فاضالب در مدارس 

مورد مطالعه

ج) وضعيت تسهيالت بهداشتي، رفاهي و ايمني مدارس

در شکل ۶ وضعيت تسهيالت بهداشتي، رفاهي و ايمني مدارس 

مورد مطالعه آمده است. از لحاظ داشتن مربي بهداشت، دستگاه 

ــي، جعبه کمک هاي اوليه و آب بهداشتي  سرمايشي ـ گرمايش

کليه مدارس مورد مطالعه در وضعيت مطلوبي قرار داشتند ولي 

ــتي و سيستم آب  ــتن مخزن ذخيره آب، بوفه بهداش از نظر داش

ــتي وضعيت به گونه ديگري بود به  ــرويس هاي بهداش گرم س

ــه ۳۵ باب فاقد بوفه بهداشتي بوده  طوري که از ميان ۴۵ مدرس

عالوه بر اين در ۷ مدرسه داراي بوفه، متصدي آن هنگام فروش 

مواد غذايي از روپوش مناسب استفاده نمي نمايد. همچنين در 

يک مدرسه سرويس هاي بهداشتي مجهز به آب گرم بودند.

شکل ۶: وضعيت تسهيالت بهداشتي مدارس مورد مطالعه

بحث و نتيجه گيري

ــي شرايط بهداشتي و محيطي  مدارس دولتي و  نتايج بررس

غير انتفاعي ناحيه ۱ ساري که شامل ۲۷ مدرسه دولتي (٪۶۰ )  

و ۱۸ مدرسه غير انتفاعي (۴۰٪ )، به شرح زير است:

الف) مشخصات مدارس مورد مطالعه 

ــاختمان اکثر مدارس به  ــد س ــان طورکه در يافته ها بيان ش هم

استثناي ۲ مدرسه غير انتفاعي و ۱ مدرسه دولتي (۶/۷٪ مدارس) 

ــت و آجر است.  ــوده و يا خش ــتند مابقي فرس ــاز هس که نوس

ــتاندارد وضع شده براي وسعت مدارس  همچنين با توجه به اس

و  آموز دانش براي ۱۰۰ نفر ــي، که حداقل ۲۰۰۰ مترمربع ابتداي

فضاي  مربع اضافي ۱۰۰۰ متر آموز دانش هر ۱۰۰ نفر ازاي ــه ب

است فقط وسعت ۳ مدرسه دولتي (۶/۶٪)  به اين  الزم ــتر بيش

استاندارد نزديک است. البته کمبود وسعت فضاي آموزشي در 

مدارس غيرانتفاعي بارزتر است. همچنان که در پژوهشي مشابه  

که توسط زهرا جوهري در شهر تهران انجام گرفت ۴۰ درصد 

ــرانه براي هر دانش آموز  ــتاندارد س ــاحت اس مدارس فاقد مس

بوده اند که مشکالتي مانند تراکم، حجم نامتناسب کالس ها و 

نزديکي به تخته سياه را به وجود مي آورد (۳).
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۲۱۰

ب) وضعيت بهداشتي و بهسازي ساختمان مدارس 

هيچ کدام از مدارس در نزديکي مراکز مزاحم احداث نشده اند 

و حداکثر فاصله استاندارد را که ۵۰۰ متر است، دارند. همچنين 

ــي مشاهده  ــالن هاي ورزش مزاحمتي از جانب کارگاه ها و س

ــيه  ــت که يکي از مدارس در حاش ــده البته الزم به ذکر اس نش

ــتاندارد محل نصب  ــت. اس ــده اس ــان پر تردد احداث ش خياب

ــانتي متر  پنجره ها مطابق آيين نامه ۱- ۱/۵ متر از کف و ۲۰ س

ــقف مي باشد که طي بررسي هاي انجام شده مي توان  تا زير س

گفت در ۳۷ مدرسه (۸۲/۲٪) محل نصب پنجره مناسب است. 

همين طور در ۳۵ مدرسه (۷۷/۸٪)  رنگ آميزي ديوارها از نظر 

ــه (۶۴/۴٪) داراي نمازخانه  ــتي مناسب است. ۲۹ مدرس بهداش

هستند که کف، سقف و ديوار نمازخانه نيز بهداشتي و مناسب 

ــگاه مجزا و در ۱۲ مدرسه  ــه (۱۵/۵٪) آزمايش بود. در ۷ مدرس

ــي مدارس مورد  ــزا وجود دارد و مابق ــه مج (۲۶/۶٪) کتابخان

مطالعه داراي قفسه کتاب داخل سالن و يا داخل کالس هاست. 

۳۱ مدرسه (۶۸/۹٪) داراي انبار جهت نگهداري وسايل اسقاطي 

هستند. تمامي ۴۵ مدرسه (۱۰۰٪) داراي آبدارخانه هستند که از 

ــه (۸۶/۶٪) داراي شرايط  بين اين مدارس، آبدارخانه ۳۹ مدرس

ــه مورد مطالعه (۵۳/۳٪) دو يا سه  ــت. ۲۴ مدرس ــتي اس بهداش

ــوده و پله تمامي آنها داراي حفاظ بود. مطابق آيين نامه  طبقه ب

ــتاندارد عرض پله ها حداقل ۳۰ ــت محيط مدارس، اس بهداش

ــانتي متر و ارتفاع آنها حداکثر ۱۸ سانتي متر است بر اساس  س

ــي هاي انجام شده در ۴۳ مدرسه (۹۵/۸٪) اين استاندارد  بررس

ــت، البته در هيچ کدام از مدارس مورد مطالعه  رعايت شده اس

پله اضطراري جهت مواقع ضروري منظور نشده است.

پ) وضعيت بهداشتي و بهسازي کالس ها 

با توجه به يافته هاي مطالعه جاري مي توان چنين نتيجه گرفت 

ــاري در وضعيت مطلوبي از  ــدارس ابتدايي ناحيه يک س که م

ــه (۶۸/۹٪) وضعيت  ــد. ۳۱ مدرس ــاختماني قرار ندارن نظر س

ــت مابقي مدارس مغاير  ــاعد بوده و وضعي ديوار کالس ها مس

ــت. الزم به ذکر است که مطابق با  ــتاندارد وضع شده اس با اس

ــتاندارد، ديوار کالس ها بايستي بدون درز، صاف و حداقل  اس

ــو باشد. در ۳۲ مدرسه (٪۷۱/۱ )  تا ارتفاع ۲/۵ متر قابل شستش

ــتي قابل قبول و سقف ۴۱ مدرسه  کف کالس ها از نظر بهداش

(۹۱/۱٪ ) صاف، بدون درز و به رنگ روشن بود. در هيچ يک 

از مدارس تهويه مصنوعي در کالس درس تعبيه نشده و تهويه 

ــي و از طريق پنجره هاي موجود  ــط به صورت طبيع کالس فق

در کالس ها صورت مي گيرد البته بايد توجه داشت که تهويه 

مطلوب به هيچ وجه صورت نخواهد گرفت و مشکل ديگر در 

ــوده عدم وجود توري براي پنجره ها  ــمگير ب اين زمينه که چش

است. استاندارد فضاي کافي براي دانش آموزان طبق آيين نامه 

ــر مکعب فضا براي هر  ــطح و ۴/۵ مت حداقل۱/۲۵ متر مربع س

ــت که سطح و فضاي ۲۷ مدرسه (۶۰٪) مدارس  دانش آموز اس

ــه  ــتاندارد بود. تقريبا ۲۵مدرس ــورد مطالعه نزديک به اين اس م

ــتند، يعني تخته سياه  ــب هس ــياه مناس (۵۵/۵٪) داراي تخته س

ــم دانش آموزان ايجاد  نور را منعکس نکرده و خيرگي در چش

ــراي کالس هاي مقاطع باالتر  ــد البته در اکثر مدارس ب نمي کن

ــود که به دليل انعکاس  ــتفاده مي ش از اول و دوم وايت برد اس

ــب نيست. فاصله استاندارد تخته سياه از اولين رديف  نور مناس

ــه (۵۱/۱ ــت، در ۲۳ مدرس ــش آموزان حداقل ۲/۵ متر اس دان

ــت. در ۲۲ مدرسه  ــده اس ٪) اين فاصله تا حدودي رعايت ش

ــب و نزديک به استاندارد عرض  (۴۸/۹٪) ابعاد کالس ها مناس

ــول و۷ متر عرض  ــا، يعني ۸ متر ط ــب کالس ه و طول مناس

ــه فضاي خارج  ــره ها ب ــه (۱۰۰٪)  پنج ــت.  در ۴۵ مدرس اس

ــرف بودند، ولي تنها پنجره هاي يک مدرسه (۲/۱٪) مجهز  مش

ــمت  ــب تابش نور در کالس ها از س به توري اند. زاويه مناس

ــت. در اين بررسي اين مورد به صورت  چپ دانش آموزان اس

ــده و در ۴۲ مدرسه (۸۳٪) ساختمان  ميانگين در نظر گرفته ش

ــت که تقريبا در بيشتر کالس ها نور از  ــه به گونه اي اس مدرس

سمت چپ مي تابد. 

ت)  وضعيت بهداشتي و بهسازي محوطه مدارس

طبق آيين نامه مدارس به منظور جلوگيري از گرد و غبار، کف 

ــفالت يا موزاييک باشد،  که  تعداد ۴۲ محوطه مدارس بايد آس

ــد. زمين بازي بايد  ــرايط فوق بودن ــه (۹۳/۳٪) داراي ش مدرس
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صاف و هموار و بدون سنگ باشد و در حد امکان با آسفالت يا 

چمن پوشيده شده باشد، از ميان مدارس مورد مطالعه به جز ۲

مدرسه که داراي زمين فوتبال مناسب بودند در تمام مدارس از 

محوطه مدرسه به عنوان زمين بازي استفاده مي شود که در ۴۲

ــه (۹۳/۳٪) مناسب است. ولي مطابق با استاندارد فضاي  مدرس

بازي کافي که  به ازاي هر دانش آموز ۱۰ متر است، هيچ کدام از 

اين مدارس داراي فضاي کافي، متناسب با تعداد دانش آموزان 

ــغول به تحصيل، نيستند. استاندارد در نظر گرفته شده براي  مش

فضاي سبز، به ازاي هر دانش آموز ۰/۵ متر مربع است، تنها در 

يک مدرسه (۲/۱)  فضاي سبز وجود داشت که البته وسعت و 

کيفيت آن متناسب با تعداد دانش آموزان نبود.

ث) وضعيت بهداشتي و بهسازي سرويس هاي بهداشتي 

در ۳۵ مدرسه (۷۷/۸٪) توالت ها و دستشويي ها داراي شرايط 

ــه (۱۵/۵٪) توالت ها مجهز به  ــتند. در ۷ مدرس ــتي هس بهداش

سيفون بوده و از همه مهم تر در هيچ کدام از مدارس توالت ها 

ــت ها داراي  ــط راهروي توال ــتند،  يا فق ــز به تهويه نيس مجه

ــه  ــد و فقط در ۲ مدرس يک پنجره، جهت انجام تهويه مي باش

(۴/۴٪) پنجره توالت ها مجهز به توري است، در تمام مدارس 

ــه  ــوند. در ۱۷ مدرس توالت ها هر ۳-۲ هفته ضدعفوني مي ش

ــب با تعداد دانش آموزان است  (۳۷/۸٪) تعداد توالت ها متناس

ــر ۴۰ دانش آموز بايد  ــن نامه مدارس به ازاي ه ــه مطابق آيي ک

ــمه توالت در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که با  يک چش

وجود کمبود چشمه توالت در اغلب مدارس سرويس بهداشتي 

ــده که دانش آموزان اجازه  مجزا براي معلمان در نظر گرفته ش

ــويي ها بايد متناسب با  ــتفاده از آن را ندارند. ارتفاع دستش اس

ــد يعني از کف بين ۶۰ تا ۷۵ سانتي متر  ــن دانش آموزان باش س

ارتفاع داشته باشد که ۳۸ مدرسه (۸۴/۴٪)، دستشويي ها ارتفاع 

ــويي ها داراي صابون  ــب داشتند. در تمام مدارس دستش مناس

مايع مي باشد. همچنين در مدارس به ازاي هر ۶۰  دانش آموز 

ــتي يک دستشويي تعبيه شود. در ۳۶ مدرسه (۸۰٪) تعداد  بايس

دستشويي ها متناسب با تعداد دانش آموزان است.

ــته و در مابقي  ــوري وجود داش ــه (۳۵/۶٪) آبخ در ۱۶ مدرس

مدارس از دستشويي ها به صورت مشترک با آبخوري استفاده 

مي شود. رعايت نکردن اين موضوع آلودگي ها و بيماري هاي 

ــي را در دانش آموزان افزايش مي دهد. وجود  روده اي و انگل

ــاي آبخوري و  ــتي در فض ــرويس هاي بهداش بوي نامطبوع س

رعايت نکردن مسايل ابتدايي در ساخت سرويس هاي بهداشتي 

موجب شده تا از استاندارد الزم بسيار فاصله داشته باشند. اين 

ــت، منجر به بروز و انتقال  ــاله به اعتقاد کارشناسان بهداش مس

ــد. از  ــاي انگلي متعددي بين دانش آموزان خواهد ش بيماري ه

ــه (٪۶۲/۵)  ــي که داراي آبخوري اند در ۱۰ مدرس بين مدارس

ــن دانش آموزان، از کف بين  ــب با س ارتفاع آبخوري ها متناس

۷۵ تا ۱۰۰ سانتي متر ارتفاع دارد. مطابق با استاندارد وضع شده 

ــير آبخوري  در مدارس به ازاي هر ۴۵ دانش آموز بايد يک ش

تعبيه شود که در ۹ مدرسه (۵۶/۳٪) تعداد آبخوري ها متناسب 

ــه  ــت که در ۳ مدرس با تعداد دانش آموزان بود. الزم به ذکر اس

(۶/۶٪) از آب سرد کن استفاده مي شود که مطابق استانداردها 

ــردکن در مدارس ابتدايي مناسب نمي باشد. نتايج  تعبيه آب س

آزمون آماري کاي دو نشان داد که در محدوده مورد مطالعه اين 

تحقيق نوع مدرسه از نظر دولتي و غير انتفاعي بودن تاثيري در 

 (P = ۰/۰۶)دستشويي ها ،( P = ۰/۳۵) استاندارد بودن توالت ها

و آبخوري هاي مدارس (P = ۰/۷۷ ) ندارد.

ج) وضعيت بهداشتي جمع آوري زباله و فاضالب 

يافته هاي اين پژوهش بيانگر وضعيت تقريبا مساعد جمع آوري 

ــت. در  ــي اس ــع زباله و فاضالب در مدارس مورد بررس و دف

ــه زباله  ــتي و داراي کيس ــه (۱۰۰٪) زباله دان بهداش ۴۵ مدرس

ــمت ها وجود دارد. ولي تنها در ۴ مدرسه (٪۸/۹)  در تمام قس

زباله دان ها داراي پدال و درب بود، که با استاندارد ها مغايرت 

ــه ها به طور روزانه  ــي مدارس مورد مطالعه زبال دارد. در تمام

ــوند. همچنين در همه مدارس دفع فاضالب  جمع آوري مي ش

دستشويي، آبخوري و توالت ها به صورت بهداشتي و از طريق 

چاه جاذب صورت مي گيرد و جمع آوري زباله توسط سازمان 

شهرداري انجام مي شود.
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وضعيت تسهيالت بهداشتي ،ايمني و رفاهي 

ــهري مورد  ــي ش ــي مدارس مورد مطالعه از آب لوله کش تمام

ــت محيط استفاده مي کنند. از بين ۴۵ مدرسه، يک  تاييد بهداش

مدرسه (۲/۱٪) داراي مخزن ذخيره آب بهداشتي است که البته 

ــب با تعداد دانش آموزان نبود. در تمام مدارس  حجم آن متناس

ــول اطفاي حريق وجود دارد. در  جعبه کمک هاي اوليه و کپس

ــه (۲/۱٪) سرويس هاي بهداشتي مجهز به آب گرم  يک مدرس

ــه (۱۰۰٪) دستگاه سرمايشي و گرمايشي  هستند. در ۴۵ مدرس

بهداشتي و مورد تاييد وجود دارد که دستگاه گرمايشي مدارس، 

ــتگاه سرمايشي در اکثر مدارس پنکه است. تمامي  بخاري و دس

ــت هستند که معموال به صورت ۳ مدارس داراي مربي بهداش

ــه مشغول به کار بوده و مدرک تحصيلي  روز در هفته در مدرس

اغلب آنها بهداشت مدارس است. در ۱۰ مدرسه (۲۲/۲٪) بوفه 

ــه (۹۰٪) متصدي بوفه کارت بهداشت  وجود دارد. در ۹ مدرس

ــه (۳۰٪) متصدي بوفه هنگام فروش  دارد. ولي تنها در ۳ مدرس

مواد غذايي از روپوش استفاده مي کند همچنين در اين مدارس 

ــود، داخل يخچال  ــدني در صورت وج ــد ش مواد غذايي فاس

نگهداري مي شود. 

ــاخص هاي  ــق عدم رعايت ش ــه در اين تحقي ــم ترين نکت مه

ــت محيط به دليل ناآگاهي يا کم توجهي مديران يا افراد  بهداش

مسئول به استانداردها ست و تنها نياز به وجود مدرسه از جنبه 

کمي آن مورد توجه قرار گرفته و مسايل کيفي در اين خصوص 

مد نظر نبوده است. هم چنين نتايج اين مطالعه نشان داد که عدم 

ــازي آبخوري و دستشويي و استفاده گسترده از شيرهاي  جداس

غير استاندارد در مدارس، مي تواند بستر مناسبي را براي انتقال 

ــياري از بيماري ها فراهم سازد. اين در حالي است که آب  بس

ــالم يکي از اصول اوليه بهداشت است. اتصاالت  ــاميدني س آش

متقاطع، لوله کشي غلط و شيرهاي مشترک داليل عمده استفاده 

ــتند. پس از معضل عدم  ــاميدني سالم هس ــت از آب آش نادرس

ــاله  ــک آبخوري ها در مدارس مورد مطالعه بارزترين مس تفکي

ــعت فضاي  ــي دارد کمبود وس موجود که نياز به بحث و بررس

آموزشي به خصوص در مدارس غيرانتفاعي است.
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ABSTRACT
Backgrounds and Objectives: The school is the most appropriate place for flourishes children, 
adolescents and juniors, and prepares safe and vigorous life. Thus, the aim of this research is to study  
of the  hygienic conditions in primary schools in region 1 of Sari city.
Materials and Methods: This article is a descriptive study. In which 45 non-for-profit and 
governmental schools were sampled using census method. The Fools of sampling was questionnaire 
filled in during interview with school principals and direct observation. Collected information was 
analyzed using “Excell” and spss soft wares.
Results: The results of this search showed that %93.4 of schools had dimention smaller than 
minimum standard. Only in %35.6 of schools, lavatory and drinking places were separate and the 
quality and quantity of lighting in %32 of. schools were classes proper.
Conclusion: The most important finding of this search was the ignorant of indicators in environmental 
healthas overlooking of standards, and the schools are merely established on quantity and urgent 
need despit of their quality. 
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