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  :چكيده

در  اي همـدارس سـهم      عمـد   . بنابراين بايد از نظر وضعيت ايمني و بهداشتي مناسب باشد      . مدرسه خانه دوم دانش آموز است     : مقدمه

 30382تعـداد   .  ميليون دانش آموز در حدود صد هزار آموزشگاه كـشور در حـال تحـصيل هـستند                 18هم اكنون حدود    . وقوع حوادث دارند  

اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت ايمني در مدارس شهرستان . ندكن ميكالله و مراوه تپه تحصيل   نهاي مدرسه شهرستا  333دانش آموز در    

  .ستكالله انجام گرفته ا

 مدرسه شهرسـتان كاللـه و مـراوه تپـه بـه صـورت          51 بر روي  1388اين پژوهش از نوع توصيفي و به روش مقطعي در سال            : روش كار 

 SPSS13بـا  هـا   داده. جمع آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه و با مشاهده و اندازه گيري انجام شـده اسـت  . سرشماري انجام گرفت 

  .تجزيه و تحليل شدند

از نظر سيستم گرمايشي . مدارس ايمن بودند% 9/56هاي  پله. مدارس به داليل مختلف از نظر مكان احداث نامناسب بودند% 8/60 :بحث

از نظـر راه    . مدارس داراي كپسول آتش نـشاني مناسـب بودنـد         % 1/94.نفتي بدون دودكش استفاده مي كردند     هاي    مدارس از بخاري  % 3/70

از نظر وضـعيت پريزهـاي بـرق    . داراي محوطه خاكي يا شني بودند% 2/39. اراي راه خروج اضطراري بودند   مدارس د % 6/21خروج اضطراري   

  .مدارس از نظر تجهيزات جعبه كمكهاي اوليه ناكامل بودند% 4/71. مدارس داراي پريزهاي نامناسب بودند% 8/58

بر مبناي  . وضعيت مطلوبي نداشتند  ...)  نگهداري سوخت و   ، پوشش حياط، محل   ها  هحفاظ پنجر (اكثر مدارس از نظر ايمني    : نتيجه گيري 

  .نتايج پژوهش، وضعيت ايمني در مدارس با معيارهاي بهداشت مدارس فاصله دارد و از شرايط مطلوب برخوردار نيست

                                                 

  رشناس بهداشت مدارسكا. 1
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اشـت محـيط    هماهنگي بيشتر بين دانشگاه علوم پزشكي و سازمان آموزش و پرورش در مورد اجراي كامل آيين نامـه بهد                  : اتنهادپيش

مدارس، بازنگري در طراحي، ساخت و تجهيز مدارس، آموزش مربيان و مديران مدارس، ارتقاي فرهنگ ايمني و بهداشـت و افـزايش سـرانه                        

  . باشدمؤثرتواند در بهبود وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس  ميبهداشتي مدارس 
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Assessment of safety state of Kalaleh County's schools in 1388 

Authors: *Ghorbanpour Maral- Noori Abed- Dr. Kor Abdolhadi- Dadypoor Mohammad- Cherabin 

Azizeh - Adib Mahin 

*Healthy school's specialist 

Golestan province, kalaleh, Beheshti Street, public health center 

 

Abstract 

ntroduction: School is the second home of students. Thus it must be in appropriate position on safety and 

hygiene. Schools have great role in accidents. In this time, about 18 million students are studying in about 

100000 schools in country. 30382 students are studying in 333 schools in Kalaleh and Maraveh Tappeh 

Counties. This study was performed to identify safety state of schools in Kalaleh County. 

Methods: This study was observational and cross-sectional. It performed in 1388 on 51schools enumeration 

ally.  Method of gathering of information is performed with completing the questionnaire, observation and 

measurement. Data were analyzed with SPSS13.   

Discussion: 60.8% of schools were inappropriate of its made position. Steps of 56.9% of schools were safe. 

On the heating system, 70.3% of schools were having oil heaters without chimney. 94.1% of schools have 

appropriate fire engines. On the emergency exit, 21.6% of schools were having it. 39.2% of schools were having 

soil or sandy ground. On the state of electric wall plug, 58.8% of schools were having inappropriate wall plug. 

71.4% of schools were having incomplete emergency medical box.  

Conclusion: Majority of schools haven’t appropriate safety state (windows guard, court revetment, fuel 

tank,). On the basis of results of this study, safety states in schools have a lot distance with healthy schools 

criteria's and were inappropriate. 

Offers: More matching between medical university and education organization on complete perform of 

regulation of environmental health of schools, revision on sketching, making and tooling of schools, education of 

managers and teachers of schools, upgrade of health and safety culture, and elevation in schools budget can have 

important role in improvement environmental health and safety state of schools.  

Key words: Safety-School-Accident  

  

  :مقدمه

. شـود   مياز وقايع عادي و معمولي كه در اثر خطاي انسان و يا فقدان ايمني حاصل                اي    هاست برنامه ريزي نشده در زنجير     اي    هحادثه واقع 

علل و عوامل سوانح و حوادث در يك جامعه عمدتاً به سـه  . تحادثه مظهر و عينيت بي دقتي انسان و وجود شرايطي غير ايمن در محيط اس    

  .عامل ميزبان، محيط فيزيكي و محيط اجتماعي وابسته است

  .سن، جنس، وضعيت تاهل، شغل، ميزان آگاهي فردي و نوع فعاليت اجتماعي: عوامل مربوط به ميزبان در بروز حوادث عبارتند از-1

  شـب، روز،   (جـاده، راه، محـل كـار، محـل تحـصيل، محـل زنـدگي، اوضـاع جـوي و زمـان                       : عوامل مربوط به محيط فيزيكـي شـامل       -2

  .باشد مي) فصل

فقدان قانون و فقدان نگرش و فرهنگ ايمني در مردم و يا عدم كنترل قوانين و مقررات و عـدم الـزام بـه                        : عوامل اجتماعي عبارتند از   -3

وجـود نقـص فنـي و خرابـي در          . و سـاير امـاكن    هـا     پ منـازل، مـدارس، جـاده      مانند عدم طراحي صحيح و بهداشتي در نقشه تي        . رعايت آن 

عدم آمـوزش  . هدد ميكار و زندگي، خطر بروز حوادث را افزايش هاي  و فرسودگي ابزار و محل ها نو انواع وسايل موتوري و ماشي   ها  نساختما

  ]1 [.هدد ميقوه بروز حادثه و سوانح را تشكيل به افراد اجتماع بخصوص در مدارس نيز بخش مهمي از زنجيره علل و عوامل بال

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


     تهرانبرگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر

 

130

حـوادث شـايع در   . حوادث گوناگوني كه هر روز، هر ساعت و هر دقيقه براي دانش آموزان عزيز كشور اتفاق مي افتد، يكـي دوتـا نيـست      

  :وان تقسيم بندي نمود كه عبارتند ازت ميدانش آموزان را از نظر محل وقوع، به سه دسته 

  ي از ترافيكحوادث ناش- الف

  حوادث ناشي از محيط خانه-ب

  حوادث ناشي از محيط مدرسه-ج

در كودكان دبستاني، بيشترين حوادث از طريق فعاليت و تمرينات ورزشي اتفاق مي افتد و در دانش آموزان سـنين بـاالتر ايـن حـوادث                          

زمين بازي معموالً صحنه بيشترين حـوادث       . رت گيرد كارگاهي يا آزمايشگاهي صو   ي  ها  تممكن است از راه ورزش، مسابقات ورزشي يا فعالي        

وانـد  ت  ميناصافي زمين ورزش و پستي و بلندي آن         . غالباً نامناسب بودن سطح زمين بازي ممكن است حادثه آفرين باشد          . آموزشگاهي است 

   .موجب سقوط، لغزيدن يا سرخوردگي كودك شده و به ضربه مغزي وي بيانجامد

يري از حوادث، بـدون سـازماندهي و تـشكيالت الزم اقـدام چـشمگير و اساسـي صـورت نمـي پـذيرد و هـر                     بديهي است كه براي پيشگ    

بنابراين يكي از مهمتـرين اقـدامات در برنامـه          . شدبا  ميسازماندهي صحيح نيز خود نيازمند بررسي و پژوهش به منظور برنامه ريزي مناسب              

مختلف در خـصوص پيـشگيري   هاي  تحقيقات و بررسي. امون سوانح و حوادث است   ريزي پيشگيري از حوادث، انجام تحقيقات و پژوهش پير        

آمادگي براي مقابله با سوانح و حوادث، برخورداري از دانش و اطالعـات كـافي              هاي    هد كه بخشي از برنامه    د  مياز بروز حوادث و سوانح نشان       

هي و عبرت از نتايج وقوع حوادث تلخ بايـد منجـر بـه عكـس العمـل                  آگا.  است ها  ندرباره شرايط پيدايش بروز حوادث و راههاي برخورد با آ         

  : محور اساسي در پيشگيري و مراقبت از حوادث مورد توجه قرار مي گيرند4بطور كلي .  گرددها نمناسب در جهت حذف زمينه بروز آ

  ايجاد فرهنگ ايمني در جامعه-1

  الزام به رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و ايمني-2

  يت استانداردهاي فني و بهداشتي و نكات ايمنيرعا-3

  ]1[آموزش براي پيشگيري از سوانح و حوادث -4

 كـه توسـط عليرضـا       1378در بررسي معيارهاي ايمني در مدارس تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعـه نگـر كرمانـشاه در سـال                     

 24 تا   17مدارس  %45 عامل خطر،    16 تا   8مدارس  % 5 گرفتند،    عامل اصلي خطر كه مورد بررسي قرار       50افشارگلي انجام شد، بطور كلي از       

  ]2 [. مورد از عوامل خطرساز را دارا بودند32 تا 25بقيه % 50عامل خطر و 

 مدرسه از مدارس منتخب مناطق نوزده گانه تهـران توسـط علـي رمـضانخاني و همكـاران                   101 بر روي    1376كه در سال    اي    هدر مطالع 

همچنـين  . مدارس پس از تكميل فرم اطالعاتي از طريق مشاهده  وضعيت كلي بهداشت محيط مدارس بررسي شد  انجام شد وضعيت ايمني     

بررسـي  . ودن مدرسه و نوع مالكيت مورد بررسي قرار گرفـت         ب  ميارتباط بين وضعيت كلي با نوع مدرسه، وجود مراقب بهداشت، نوساز يا قدي            

 در انـد  هضروري بـود  نهاي درصد مدارس داراي شماره تلف92چنانكه . اير موارد بوده است   كلي نشان داد كه توجه به برخي مسائل بيش از س          

  ]3 [.اند ه درصد از مدارس داراي دربهاي ورود و خروج مناسب بود40صورتي كه فقط 

 30382عـداد    كه از ايـن ت     ]3[ ميليون نفر دانش آموز در حدود صدهزار آموزشگاه كشور به تحصيل مشغول هستند             18هم اكنون حدود    

با توجه به لزوم شرايط مساعد و ايمن براي تعليم و تربيت قشر             . ندكن  ميكالله و مراوه تپه تحصيل       نهاي مدرسه شهرستا  333دانش آموز در    

. دانش آموز و از طرفي آسيب پذيري آنان در مقابل عوامل خطر، موضوع ايمني در مدارس و معيارهاي مربوط به آن را جدي تـر مـي نمايـد           

 بـر روي  1388اين بررسـي در سـال     . لذا محقق بر آن شد وضعيت مدارس را بررسي و نقاط قوت و ضعف را از ديدگاه ايمني مشخص نمايد                   

 مدرسه از مدارس منتخب شهري و روستايي شهرستان كالله و مراوه تپه با هدف تعيين وضعيت بهداشـت محـيط و ايمنـي در مـدارس                51

  . انجام شد

  

   :روش كار

روش جمـع   .  مدرسه به صورت سرشـماري انجـام گرفـت         51 بر روي  1388ژوهش از نوع توصيفي بوده و به روش مقطعي در سال            اين پ 
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 بـراي   . تجزيـه و تحليـل شـدند       SPSS13بـا   ها    داده. آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه و با مشاهده و اندازه گيري انجام شده است              

ها  و نرده ها    وضعيت حياط مدرسه، وسايل اطفاي حريق، دربهاي ورودي و خروجي، وضعيت پله           : لتعيين وضعيت ايمني مدارس مواردي شام     

  .بررسي شد.. . ايمني سيستم گرمايشي و،و اماكن خطرها  ، جعبه كمكهاي اوليه، همجواري با جادهها هو پنجر

  

  :بحث

% 7/62پـسرانه و    % 6/17مـدارس دخترانـه،     % 6/19 .انـد   ه درصد روسـتايي بـود     38/84 درصد از مدارس شهري و       62/15در اين بررسي    

هيچ كـدام از    . مدارس دو طبقه بودند   % 6/19يك طبقه و    % 4/80. دبيرستان بودند % 7/15راهنمايي و   % 5/27ابتدايي،  % 9/56. مختلط بودند 

در حالي كه   . د نرده محافظ بودند   طبقه فوقاني فاق  هاي     پنجره ،مدارس دو طبقه پله اضطراري نداشتند و همچنين در تمامي مدارس دوطبقه           

: علـل نامناسـب بـودن     (مدارس به داليل مختلف از نظر مكان احداث نامناسب بودند           % 8/60مدارس از نظر مكان احداث ايمن بودند        % 2/39

  ). در جوار گورستان قرار داشتند% 2/3كنار رودخانه و % 7/9كنار پرتگاه، % 9/12كنار جاده اصلي، % 2/74

% 5/76در حـالي كـه      . مدارس نيز فاقد هر نوع پله بودنـد       % 3/37غيرايمن داشتند و    هاي    پله% 9/5مدارس ايمن بودند و     % 9/56هاي    پله

از . پنجره فاقد ايمني الزم بودند    هاي    ايمن از هر لحاظ بودند بقيه مدارس به علل مختلف از جمله شكستگي شيشه             هاي    مدارس داراي پنجره  

 از هـا  نآ% 3/70مدارس از بخاري نفتي استفاده مي كردند كـه  % 5/72يد زيرا  رس  ميت مدارس مطلوب به نظر ن     نظر سيستم گرمايشي وضعي   

مـدارس  % 6همچنين در خصوص محل نگهداري سوخت عليرغم هشدارهاي داده شده باز هم             . بدون دودكش استفاده مي كردند    هاي    بخاري

  . اشتندد مي سالن مدرسه نگه  در"مخزن سوخت مورد نياز را در داخل مدرسه و عمدتا

. مدارس هم مخزن سوخت را در حياط مدرسه نگهداري مي كردند و بقيه مدارس مخزن سوخت خود را در انبـار قـرار داده بودنـد                         % 84

نـوع  مدارس داراي كپسول آتش نشاني مناسبي بودند و بقيه مدارس هم داراي كپسول آتش نشاني نامناسب از نظر تاريخ انقـضاء و                        % 1/94

مـدارس داراي راه خـروج اضـطراري بـراي مواقـع حـوادث بودنـد و بقيـه راه خـروج                      % 6/21از نظر راه خروج اضطراري فقط       . كپسول بودند 

% 4/31شد در اكثر مدارس وضعيت قابل قبـولي نداشـت چـرا كـه     با مي محل بازي دانش آموزان حياط مدرسه كه عمدتاً. ري نداشتند اضطرا

مـدارس داراي محوطـه     % 3/37داراي محوطه شني و بقيه آسفالت يا بتوني بودند كه اين امر باعث شـده اسـت                  % 8/7داراي محوطه خاكي،    

  . دكن ميرا براي دانش آموزان ايجاد اي  هلغزنده باشند كه اين لغزندگي احتمال هر نوع حادث

ـ        مدارس داراي پريزها  % 8/58از نظر وضعيت پريزهاي برق، نتايج بررسي نشان داد كه            فاقـد  % 3/63كـه   اي    هي نامناسـب بودنـد بـه گون

% 4/71مدارس داراي جعبـه كمكهـاي اوليـه بودنـد، در            % 98با وجود اينكه    . در ارتفاع نامناسب قرار داشتند    % 6/36محافظ ايمني مناسب و     

  .تجهيزات جعبه كمكهاي اوليه ناكامل بود

  

  :نتيجه گيري

بر مبناي نتايج پژوهش، وضعيت بهداشت محيط، ايمنـي در  . هستند  مواجههايي رسايياكثر مدارس از نظر بهداشت محيط و ايمني با نا

در اين مورد نحوه نظارت بـر  . مدارس با معيارهاي بهداشت مدارس و ضوابط سازمان نوسازي فاصله دارد و از شرايط مطلوب برخوردار نيست               

  . هستندمؤثرري مدارس، كمبود بودجه و فرهنگ ايمني بهداشت مدارس، نقص در طراحي، ساخت و نگهداري مدارس، تغيير كارب

  : اتنهادپيش

ها و مـردم را در زمينـه        نهادو   ها  نيست بهره گيري از مشاركت سازما     با  ميمدارس به عنوان مهمترين منابع توسعه اجتماعي و اقتصادي          

رسد ايجاد همـاهنگي بيـشتر       ميبه نظر   . دهند سالمت كودكان، پيشگيري و كنترل حوادث در سرلوحه آموزش و پرورش عمومي قرار             تأمين

بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان آموزش و پرورش استان در مورد اجراي كامل آيين نامه بهداشـت مـدارس،                        

اشـت و افـزايش سـرانه       بازنگري در طراحي، ساخت و تجهيز مدارس، آموزش مربيان بهداشت و مديران مدارس، ارتقاي فرهنگ ايمني و بهد                 

  . باشدمؤثرتواند در بهبود وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس  ميبهداشتي مدارس 
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   حادثه- مدرسه-ايمني: واژگان كليدي

  

  :منابع

  1377چهر،چاپ اول،پاييز: ؛تهران176-182پريوش حلم سرشت، اسماعيل دل پيشه؛ بهداشت مدارس؛صفحات. 1

پايـان   (1378عيارهاي ايمني در مدارس تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر كرمانشاه سـال                عليرضا افشار گلي؛ بررسي م     .2

  1378؛ دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه؛)نامه دكترا

علي رمضانخاني، زهرا جوهري، بهنام زرپاك؛ بررسي وضعيت ايمني در مدارس ابتدايي شهر تهران؛ مجلـه دانـشگاه علـوم پزشـكي و                       . 3

  1379؛ 30-34ضميمه، صفحات 4، شماره8تي درماني شهيد صدوقي يزد؛ سالخدمات بهداش
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