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 چکيده

ها و تربيت افراد سالم محسوب شده و رعايت بهداشت در آن از اهميت بسياري مدرسه به عنوان محلي براي پرورش استعداد انسانزمينه و هدف: 
 انتفاعي و دولتي مقطع ابتدايي در شهرستان کاشمر انجام شد. برخوردار است. اين مطالعه با هدف مقايسه وضعيت بهداشتي و ايمني مدارس غير

 ١٣٩٤-٩٥مدرسه غيرانتفاعي مقطع ابتدايي شهرستان کاشمر در سال  ١٤مدرسه دولتي و  ٣١العه به صورت توصيفي مقطعي بر روي اين مط ها:روش
هاي گردآوري آوري شد. دادهها با استفاده از چک ليست استاندارد مورد تاييد وزارت بهداشت و از طريق مشاهده ميداني و مصاحبه جمعانجام شد. داده

 تجزيه و تحليل شدند. ٢٠٠٧ Excelو  ٢٢نسخه  SPSSهاي آماري دقيق فيشر و مجذور کاي با استفاده از نرم افزار استفاده از آزمونشده با 
، ٨٧/٨٣، ٥١/٨٦هاي بهداشت محيطي به ترتيب بر اساس نتايج به دست آمده از نظر وضعيت ساختماني، وضعيت ايمني، وضعيت بوفه و شاخصنتايج: 

درصد مدارس غيرانتفاعي در شرايط مطلوبي قرار داشتند. آناليز آماري نشان  ٥٧/٨٨و  ٥٨/٧٨، ٦٨/٨٣، ٦٧/٧٧درصد مدارس دولتي و  ١٦/٩٥و  ٧/٤٩
از طرف ديگر مدارس ). ˂٠٥/٠Pداد مدارس دولتي از نظر مساحت مدرسه، نقشه ساختماني مناسب به طور معناداري بهتر از مدارس غيرانتفاعي بودند (

 . )˂٠٥/٠Pبه طور معناداري بهتر از مدارس دولتي بودند (انتفاعي از نظر بهداشت بوفه غير
 شود.هاي بهداشت محيطي در مدارس مقطع ابتدايي نميسازي الزاماً باعث بهبود شاخصنتايج نشان دادکه خصوصيگيري: نتيجه

 باشند. بلکه مديريت صحيح، افزايش بودجه و نيز افزايش نظارت از سوي مراکز بهداشت در داشتن يک مدرسه ايمن و بهداشتي موثر مي
 وضعيت بهداشتي ، وضعيت ايمني، مدارس ابتدايي، شهرستان کاشمر  :يکلمات کليد
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  مقدمه
رعايت ايمني و بهداشت در مدارس از اهميت بسياري برخوردار 

ارتقاي سطح کيفي آموزش و پرورش دانشبوده و موجب 
رو الزم است تا فضاهاي آموزشي از . از اين)١( شودآموزان مي

تا زمينه ؛هر نظر منطبق با معيارهاي مورد قبول بهداشتي باشد
هاي تعليم و تربيت در يک محيط مناسب  هاي اجراي برنامه

  .)٢(تامين شود 
بوده و نقشي  ها مدرسه مکاني است که مختص پرورش انسان

ربيان براي م  دن زندگي سالم و با نشاطانکار ناپذير در فراهم نمو
کند. در بين مدارس مقاطع مختلف، رعايت بهداشت در  ايفا مي

اي دارد. در اين مدارس، کودکاني  مدارس ابتدايي اهميت ويژه
سالگي بوده و در  ٧گيرند که معموال در سن  تحت تعليم قرار مي

باشند. اين دوره  دوره مهمي از زندگي خود ميحال گذراندن 
مقارن با رشد جسمي، ذهني و رواني کودکان است. به همين 
دليل حفظ سالمت کودک در محيط مدرسه اهميت خاصي 

تواند تکميل کننده خدمات بهداشتي مادر و کودک  داشته و مي
باشد. بنابراين اگر خدمات بهداشتي مناسبي در مدارس به 

توان اثرات مثبت آن را در محيط  ن ارائه شود، ميآموزا دانش
  .)٣( خانواده و در نهايت در کل جامعه مشاهده کرد

از طرف ديگر، مدارس به خصوص آن دسته از مدارسي که در 
بهترين محيط براي اجراي  ؛کنند مقطع ابتدايي فعاليت مي

شوند. زيرا الگوهاي رفتاري  اهداف بهداشتي محسوب مي
منطبق بر بهداشت در سنين پايين در فرد شکل مناسب و 

آموزان را در اين سنين با الگوهاي  گيرد. اگر بتوان دانش مي
توان اميدوار بود که اين الگوها تا  صحيح رفتاري آشنا کرد، مي

مدت طوالني و بعضا براي هميشه در فرد نهادينه شود. بنابراين، 
شتي در محيط آموزش و در کنار آن اجراي صحيح ضوابط بهدا

آموزان عالوه بر يادگيري مفاهيم  شود دانش مدرسه موجب مي
ها آشنا شده و از تمام فوايد  نظري بهداشتي، در عمل نيز با آن

تواند تأثير بسزايي بر سبک  مند شوند. اين امر مي تندرستي بهره
طور کلي بر سالمت جامعه داشته  ها و به زندگي حال و آينده آن

  .)٤(باشد 
بهداشت محيط مدارس عبارت است از کنترل عوامل محيطي 

آموزان که به هر نحو بر سالمت  در مکان تعليم و تربيت دانش
گذارد. براي نيل به اين  رواني، جسمي و اجتماعي آنان تأثير مي

نامه بهداشت  بايست طبق آئين هدف، فضاهاي آموزشي مي
نامه به تصويب  ئينمحيط مدارس طراحي و ساخته شود. اين آ

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده و براي اجرا به
کليه مراکز بهداشتي کشور ابالغ شده و توسط کارشناسان 

نامه، استانداردهاي شود. در اين آيينبهداشت محيط پايش مي
مربوط به هر يک از اجزاي فيزيکي مدراس تعيين و شرايط 

نامه  . اين آيين)٥(مطلوب و سرانه آن مشخص گرديده است 
تاکنون در مطالعات متعددي به منظور بررسي وضعيت بهداشتي 
مدارس و نيز مقايسه آن در مدارس دولتي و غيرانتفاعي استفاده 

ر تحقيقي که توسط خليلي و همکاران شده است. به طور مثال د
بر روي مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهرستان قزوين انجام شد، 

دست آمده نشان داد مدارس دولتي و غيرانتفاعي با  هنتايج ب
مشکالتي از نظر بهداشت محيط و ايمني روبرو هستند، هرچند 
که مدارس دولتي نسبت به مدارس غيرانتفاعي از وضعيت 

همچنين در تحقيق ديگري در  .)٦( برخوردار بودند تري مطلوب
مورد وضعيت بهداشتي مدارس ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي 
شهرستان ساري انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که مدارس 
اين شهر دچار کمبود فضاي آموزشي متناسب با تعداد 

شد ترين يافته اين مطالعه شايد اين با هستند. مهم  آموزان دانش
هاي بهداشت محيط در بسياري موارد  که عدم رعايت شاخص

توجهي مديران و افراد مسئول به  در اثر عدم آگاهي و يا کم
  .)٧(استاندارهاي بهداشت محيطي مدارس رخ داده است 

عالوه بر مسائل بهداشتي، رعايت مسائل ايمني نيز در مدارس 
ادي که اهميت وافري دارد. مدرسه محيطي است که افراد زي

هاي زيادي را در طول  پذيري هستند ساعت غالباً در سن آسيب
کنند. در نتيجه، وجود يک مشکل  روز در کنار يکديگر سپري مي

خورده و يا يک سطح  به ظاهر جزئي نظير يک شيشه ترک
تواند پتانسيل خطرزايي بااليي را ايجاد کند. متاسفانه  ناهموار مي

سوزي مدارس گزارش  ي از آتشهاي اخير موارد متعدد در سال
اي است که به دليل نقص  ها حادثه شده است که آخرين آن

در مدرسه ابتدايي دخترانه  ١٣٩١تجهيزات گرمايشي در آذرماه 
دانش آموز و  ٢واقع در شين آباد رخ داد که منجر به فوت 

دانش آموز ديگر شد. اين قبيل حوادث ناگوار، نه  ٢٧سوختگي 
اثرات مخربي بر جسم و روح بازماندگان حادثه و ها  تنها تا سال

هاي گزافي را نيز  کند، بلکه هزينه همچنين عموم مردم وارد مي
که با صرف هزينه بسيار اندک  کند. در حالي بر جامعه تحميل مي

توان تا حد بسيار زيادي  در جهت بهبود شرايط ايمني مدارس مي
  از رخداد اين حوادث پيشگيري کرد.
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با توجه به نکات ذکر شده و به منظور ارزيابي وضعيت فعلي و 
اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت شناخت نواقص و کمبودها، 

بهداشتي و ايمني مدارس غيرانتفاعي و دولتي مقطع ابتدايي 
 ١٣٩٤-٩٥ها با يکديگر در سال  شهرستان کاشمر و مقايسه آن

  انجام شد. 
  ها روش

مدرسه ابتدايي دولتي  ٣١لعه توصيفي مقطعي، تعداد در اين مطا
مدرسه ابتدايي غير انتفاعي در شهرستان کاشمر به روش  ١٤و 

انتخاب شدند. به منظور بررسي  ١٣٩٤-٩٥سرشماري در سال 
وضعيت بهداشتي و ايمني مدارس، چک ليست استاندارد مورد 

طريق  تاييد وزارت بهداشت استفاده شد. اطالعات مورد نياز از
مشاهده و مصاحبه توسط کارشناسان بهداشت محيط گردآوري 

ها مورد استفاده قرار گرفت.  شد و براي تکميل چک ليست

اطالعات به دست آمده از چک ليست در چهار زير 
مقياس"وضعيت ساختماني، وضعيت ايمني، وضعيت بوفه" و 

هاي  بندي گرديد. داده هاي بهداشت محيطي" تقسيم شاخص
آمده به صورت فراواني و درصد فراواني بيان شدند. به بدست 

منظور مقايسه وضعيت بهداشتي و ايمني مدارس ابتدايي دولتي 
هاي آماري دقيق فيشر  و غيرانتفاعي شهرستان کاشمر، از آزمون

و  ٢٢نسخه  SPSSو مجذور کاي با استفاده از نرم افزار 
Excel بهره گرفته شد. ٢٠٠٧  

  نتايج
مقياس  هاي به دست آمده از چک ليست را در زير داده ١جدول 

وضعيت ساختماني مدارس شهرستان کاشمر به صورت کلي و 
  دهد. به تفکيک مدارس دولتي و غيرانتفاعي نشان مي

   ١٣٩٤- ٩٥وضعيت بهداشت ساختمان مدارس ابتدايي شهرستان کاشمر در سال  - ١جدول 
  کل  غیرانتفاعی  دولتی    موارد
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مقیاس  

  محل مدرسه
  8/97  44  100  14  8/96  30  مناسب
  2/2  1  0  0  2/3  1  نامناسب

  مساحت زمین
  8/77  35  1/57  8  1/87  27  مناسب
  2/22  10  9/42  6  9/12  4  نامناسب

  نقشه ساختمانی
  7/66  30  9/42  6  4/77  24  مناسب
  3/33  15  1/57  8  6/22  7  نامناسب

  فاصله تا مراکز آالینده
  100  45  100  14  100  31  مناسب
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  نمازخانه
  9/68  31  4/71  10  7/67  21  مناسب
  1/31  14  6/28  4  3/32  10  نامناسب

  فضاي سبز
  9/68  31  50  7  4/77  24  مناسب
  1/31  14  50  7  6/22  7  نامناسب

  پوشش حیاط
  100  45  100  14  100  31  مناسب
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  
  *ها پله

  5/90  38  100  14  7/85  24  مناسب
  5/9  4  0  0  3/14  4  نامناسب

  .باشند مورد از مدارس دولتي يک طبقه بوده و داراي پله نمي ۳از کليه مدارس مدارس مورد بررسي  *             

شود تمام مدارس  مشاهده مي ١همانطور که در جدول 
درصد مدارس دولتي در مکان مناسبي  ٨/٩٦غيرانتفاعي و 

آهن و... نيستند).  جوار گورستان، خطوط راهاند (در  احداث شده
همچنين نتايج آناليز آماري نشان داد غيرانتفاعي يا دولتي بودن 

 ).˃٠٥/٠Pمدرسه تاثيري در مکان احداث مدرسه ندارد (

همچنين مشخص شد که تقريباً تمام مدارس در شهرستان 
هاي آالينده قرار  کاشمر در موقعيت مناسب و به دور از مکان

  اند. فتهگر
درصد مدارس  ١/٥٧هاي به دست آمده،  بر اساس يافته

درصد مدارس دولتي داراي مساحت مناسبي  ١/٨٧غيرانتفاعي و 
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هستند. همچنين آناليز آماري نشان داد تفاوت معناداري بين نوع 
مدرسه (غيرانتفاعي يا دولتي) و ميزان مساحت مدرسه مشاهده 

ي از اين نظر وضعيت شود که بر اين اساس مدارس دولت مي
  ).˂٠٥/٠Pبهتري داشتند (

درصد مدارس غيرانتفاعي و  ٩/٤٢در مورد نقشه ساختماني، 
درصد مدارس دولتي داراي نقشه ساختماني منطبق با  ٤/٧٧

نوع مدرسه و نقشه همچنين بين  معيارهاي بهداشتي هستند.
طوريکه  هساختماني مناسب رابطه معناداري مشاهده شد ب

مدارس دولتي نسبت به مدارس غيرانتفاعي از نقشه ساختماني 
  ).˂٠٥/٠Pتري برخوردار بودند ( مناسب

درصد مدارس دولتي  ٤/٧٧مدارس غيرانتفاعي و  درصد ٥٠
داري  اما آناليز آماري رابطه معنيداراي فضاي سبز کافي هستند. 

را بين نوع مدرسه و داشتن فضاي سبز کافي نشان نداد 
)٠٥/٠P˃( . مشاهده  ١به عالوه، همانطور که در جدول

شود، محوطه تقريباً کليه مدارس دولتي و غيرانتفاعي با  مي
وضعيت ايمني  ٢پوشش مناسبي پوشانده شده است. جدول 
  دهد. مدارس ابتدايي شهرستان کاشمر را نشان مي

  ١٣٩٤- ٩٥شهرستان کاشمر در سال وضعيت ايمني مدارس ابتدايي  - ٢جدول 

  کل  غیرانتفاعی  دولتی    موارد
  تعداد  مقیاس  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مقیاس  

  حفاظ درب و پنجره
  100  45  100  14  100  31  مناسب

  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  کپسول اطفا حریق
  100  45  100  14  100  31  مناسب

  0  0  0  0  0  0  نامناسب

 
  زنگ خطر

  2/42  19  9/42  6  9/41  13  مناسب

  8/57  26  1/57  8  1/58  18  نامناسب

  عدم وجود بالکن و تراس
  100  45  100  14  100  31  مناسب

  0  0  0  0  0  0  نامناسب

 
  راه فرار اضطراري

  4/44  20  9/42  6  2/45  14  مناسب

  6/55  25  1/57  8  8/54  17  نامناسب

  هاي اولیه جعبه کمک
  100  45  100  14  100  31  مناسب

  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  وسایل گرمایشی
  100  45  100  14  100  31  مناسب

  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  
هاي فوقاني  شود، پنجره مشاهده مي ۲همانطور که در جدول 

کليه مدارس دولتي و غيرانتفاعي داراي حفاظ مناسب و ايمن 
بودند. همچنين تمام مدارس دولتي و غيرانتفاعي بالکن و يا 
تراس مرتبط با کالس ندارند که از اين نظر نکات ايمني را 

اند. عالوه بر اين، نتايج نشان داد تمام مدارس  رعايت کرده
تفاعي و چه دولتي از وسايل گرمايشي استاندارد کاشمر، چه غيران

استفاده کرده و اين وسايل به طور يکنواخت فضاي کالس را 
دارند. همچنين مخازن نفتي و گازي دور از  گرم نگه مي

  درصد مدارس غيرانتفاعي  ۹/۴۲هاي درس قرار دارند. در  کالس

  
 درصد مدارس دولتي حداقل دو راه فرار اضطراري که ۲/۴۵و 

آموزان به راحتي به آن دسترسي داشته باشند، قرار دارد. در  دانش
هاي فرار اضطراري  نتيجه نيمي از مدارس شهرستان کاشمر راه

سوزي يا بروز حوادث غير مترقبه ندارند  مناسبي در مواقع آتش
دو غيرانتفاعي يا دولتي بودن مدارس  که بر اساس آزمون کاي

  ).P=۸۸۵/۰(ارتباطي با اين موضوع ندارد 
هاي اوليه داراي  درصد مدارس جعبه کمک ۱۰۰همچنين در 

هاي  تجهيزات مناسب وجود دارد و کليه مدارس در شهرستان
  کاشمر داراي وسايل اطفاء حريق داراي تاريخ معتبر شارژ ساليانه

 ۴۱صفحه 
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اما تقريباً نيمي از مدارس غيرانتفاعي و دولتي داراي  باشند. مي
ر در مواقع اضطرار نيستند و محل زنگ خطر براي اعالم خط

  م ويژه مشخص نشده است ولي ارتباطفرار اضطراري با عالئ

معناداري بين نوع مدرسه و اين موضوع مشاهده نشد 
)۰۵/۰P˃ وضعيت بوفه مدارس ابتدايي شهرستان  ۳). جدول

  کند. کاشمر را با يکديگر مقايسه مي
  

  ١٣٩٤- ٩٥وضعيت بوفه مدارس ابتدايي شهرستان کاشمر در سال  - ٣جدول 

 کل غیرانتفاعی دولتی  موارد
 تعداد مقیاس درصد تعداد درصد تعداد مقیاس 

بوفه ( از لحاظ مطابقت با 
)13ماده   

3/32 10 مناسب  9 3/64  19 2/42  
7/67 21 نامناسب  5 7/35  26 8/57  

 دارا بودن کارت بهداشت
بهداشتیو گواهینامه   

3/32 10 مناسب  9 3/64  19 2/42  
3/32 21 نامناسب  5 7/35  26 8/57  

 پوشش متصدي بوفه
5/64 20 مناسب  13 9/92  33 3/73  
5/35 11 نامناسب  1 1/7  12 7/26  

9/83 26 مناسب کیفیت مواد غذایی  14 100 40 9/88  
1/16 5 نامناسب  0 0 5 1/11  

5/35 11 مناسب ساختمان بوفه  10 4/71  21 7/46  
5/64 20 نامناسب  4 6/28  24 3/53  

درصد مدارس  ۳/۶۴شود،  مشاهده مي ۳همانطور که در جدول 
درصد مدارس دولتي داراي بوفه بهداشتي  ۳/۳۲غيرانتفاعي و 
مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و  ۱۳نامه ماده  مطابق با آئين
درصد مدارس غيرانتفاعي و  ۳/۶۴همچنين باشد و  بهداشتي مي

درصد مدارس دولتي، افرادي که در تهيه و فروش و  ۳/۳۲در 
توزيع مواد غذايي در مدرسه دخالت دارند داراي گواهينامه ويژه 
دوره بهداشت عمومي بودند. آناليز آماري نشان داد مدارس 

کارت نامه و دارا بودن  غيرانتفاعي از نظر مطابقت بوفه با آيين
بهداشتي متصديان به طور معناداري بهتر از مدارس دولتي عمل 

). در زمينه پوشش افراد مسئول در بوفه، ˂۰۵/۰Pاند ( کرده
افرادي که در تهيه و فروش و توزيع مواد غذايي در مدرسه 

درصد  ۵/۶۴درصد مدارس غيرانتفاعي و  ۹/۹۲دخالت دارند در 
نشان داد که غير  مدارس دولتي مطلوب بوده است و نتايج

انتفاعي يا دولتي بودن مدارس در اين زمينه ارتباط معناداري 
درصد  ۴/۷۱). ساختمان بوفه در ˃۰۵/۰Pدهد ( نشان نمي

درصد مدارس دولتي بهداشتي  ۵/۳۵مدارس غير انتفاعي و 
باشد. بنابراين، در اين زمينه نيز مدارس غيرانتفاعي از  مي

 ).˂۰۵/۰Pند (ا مدارس دولتي بهتر عمل کرده
همچنين تمام مدارس دولتي و غيرانتفاعي مورد مطالعه، مواد 
غذايي فاسد شدني و همينطور شير را به شيوه مناسب نگهداري 

بندي مواد غذايي استفاده  کنند و از مواد استاندارد براي بسته مي
کنند. به عالوه مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته در محل  مي

درصد  ۱۰۰ورد کيفيت مواد غذايي در يافت نشد. اما در م
درصد مدارس دولتي مطابق با  ۹/۸۳مدارس غيرانتفاعي و در 

باشد.  استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي
مدارس ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان کاشمر  ۴جدول 

  کند. هاي بهداشت محيطي مقايسه مي را از نظر شاخص
شود، اکثر مدارس  مشاهده مي ۴جدول  همانطور که در

غيرانتفاعي و دولتي از سيستم تهويه مناسبي برخوردار هستند. 
درصد مدارس غيرانتفاعي و دولتي شهرستان  ۱۰۰همچنين 

کاشمر داراي آب آشاميدني مطابق با استاندارد ملي ايران 
در تمام مدارس شهرستان کاشمر چه غيرانتفاعي و چه  هستند.
درصد  ۱۰۰شوند. در  ها روزانه و به موقع دفع مي زبالهدولتي 

درصد مدارس  ۱/۸۷مدارس غيرانتفاعي مورد بررسي و در 
هاي بهداشتي درب دار، ضد زنگ با ظرفيت و  دان دولتي زباله

هاي مدرسه  هاي زباله در کليه قسمت تعداد مناسب و با کيسه
رانتفاعي بر وجود دارد. دفع فاضالب در تمام مدارس دولتي و غي

هاي مدارس  کالس شود. اساس استانداردهاي موجود انجام مي
االمکان از نور طبيعي  کاشمر از نور مناسبي برخوردارند. حتي

هايي که از نور مصنوعي استفاده  کنند و کالس استفاده مي
کنند نيز از نور کافي و مناسب برخوردارند. ميزان نور  مي

درصد مدارس از  ١٠٠ها در  ها و توالت راهروها، دستشويي
وضعيت مناسبي برخوردارند. همچنين نوع مدرسه تأثيري در 

  ).˃٠٥/٠Pاستفاده از نور مناسب ندارد (

 ۴۲صفحه 
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  ١٣٩٤- ٩٥هاي بهداشت محيطي مدارس ابتدايي شهرستان کاشمر در سال  وضعيت شاخص - ٤جدول 
  کل  غیرانتفاعی  دولتی    موارد
  تعداد  مقیاس  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مقیاس  

  100  45  100  14  100  31  مناسب  نور
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  تهویه کالس
  3/93  42  9/92  13  5/93  29  مناسب
  7/6  3  1/7  1  5/6  2  نامناسب

  100  45  100  14  100  31  مناسب  آب اشامیدنی بهداشتی
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  1/91  41  100  14  1/87  27  مناسب  وضعیت زباله دان
  9/8  4  0  0  9/12  4  نامناسب

  
  دفع فاضالب

  100  45  100  14  100  31  مناسب
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

مبارزه با حشرات و 
  جوندگان

  6/75  34  1/57  8  9/83  26  مناسب
  4/24  11  9/42  6  1/16  5  نامناسب

  3/93  42  6/78  11  100  31  مناسب  ارتفاع دستشویی
  7/6  3  4/21  3  0  0  نامناسب

  100  45  100  14  100  31  مناسب  ها بهداشت توالت
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  100  45  100  14  100  31  مناسب  بهداشت آبخوري
  0  0  0  0  0  0  نامناسب

  8/77  35  1/57  8  1/87  27  مناسب  توري درب و پنجره
  2/22  10  9/42  6  9/12  4  نامناسب

  

ها و همچنين بهداشت  کليه موارد بهداشتي و ايمني آبخوري
ها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهرستان  دستشويي و توالت
شود. بين نوع مدرسه و اين موضوع رابطه  کاشمر رعايت مي

ها که  معناداري مشاهده نشد به جز در خصوص ارتفاع دستشويي
غيرانتفاعي بهتر از اين نظر مدارس دولتي نسبت به مدارس 

). به عالوه درجه حرارت و رطوبت ˂٠٥/٠Pاند ( عمل کرده
هاي درس در مدارس مورد مطالعه در حد  تمامي کالس
درصد مدارس  ١/٥٧درصد مدارس دولتي و  ١/٨٧استاندارد بود. 

اند و نتايج  هايي مجهز به توري مناسب غيرانتفاعي داراي پنجره
مدارس غيرانتفاعي عملکرد نشان داد مدارس دولتي نسبت به 

هاي مشرف به بيرون  بهتري در نصب توري مناسب براي پنجره
درصد فراواني وضعيت مطلوب را در مدارس  ١نمودار  اند. داشته

-٩٥ابتدايي غيرانتفاعي و دولتي شهرستان کاشمر در سال 
  دهد. نشان مي ١٣٩٤

 شود، به طور کلي از نظر همانطور که در نمودار مشاهده مي
هاي  وضعيت ساختماني، وضعيت ايمني، وضعيت بوفه و شاخص

   ١٦/٩٥و  ٧/٤٩، ٨٧/٨٣، ٥١/٨٦بهداشت محيطي به ترتيب 

  

درصد  ٥٧/٨٨و  ٥٨/٧٨، ٦٨/٨٣، ٦٧/٧٧درصد مدارس دولتي و 
مدارس غيرانتفاعي در شرايط مطلوبي قرار داشتند. بيشترين 

ها آناختالف مدارس دولتي و غيرانتفاعي در وضعيت بوفه 
که وضعيت بوفه مدارس غيرانتفاعي  طوري هشود بمشاهده مي

بسيار بهتر از مدارس دولتي است. هرچند که از نظر دو شاخص 
وضعيت ساختماني و بهداشت محيطي، مدارس دولتي بهتر از 

  اند. مدارس غيرانتفاعي عمل کرده

 مقايسه ميانگين درصد مطلوبيت وضعيت بهداشتي و -١نمودار شماره 
  ايمني به تفکيک نوع مدرسه در شهرستان کاشمر

 ۴۳صفحه 
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  بحث
اين پژوهش به منظور مقايسه وضعيت بهداشتي و ايمني 
مدارس ابتدايي شهرستان کاشمر در دو بخش دولتي و 
غيرانتفاعي صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق 

طورکلي مدارس اين شهرستان از وضعيت  هنشان داد که ب
اي که بر روي مدارس  برخوردارند که با مطالعهبهداشتي مطلوبي 

. اما )٨( ابتدايي استان اصفهان انجام شده است همخواني دارد
اي که در شهرستان قزوين و ساري صورت گرفت،  در مطالعه

بيشتر مدارس اين شهرستان در وضعيت بهداشتي مطلوبي قرار 
ن داد اي در شهرستان پاکدشت نشا و نيز مطالعه )٧, ٦( نداشتند

مدارس ابتدايي اين شهرستان از وضعيت بهداشتي متوسطي 
  . )٩( برخوردارند

هاي اين  در مورد مقايسه مدارس خصوصي و دولتي، از يافته
شود که در بعضي موارد مدارس دولتي  تحقيق چنين استنباط مي

اند. از جمله  عملکرد بهتري نسبت به مدارس غيرانتفاعي داشته
نقشه ساختماني مدرسه، استفاده از توري  توان به مساحت و مي

ها و نيز استاندارد بودن ارتفاع  مناسب براي درب و پنجره
  ها اشاره کرد. دستشويي

کند وضعيت نقشه  چيز جلب توجه مي موضوعي که بيشتر از هر
ساختماني و مساحت مدرسه است که در اين مورد مدارس 

ارس مساحت اند. اين مد غيرانتفاعي عملکرد ضعيفي داشته
آموزان قرار  کوچکتري را نسبت به استانداردها در اختيار دانش

هاي متعدد غيراستانداردي که ابتداي  اند. وجود ساختمان داده
ساخت به منظور مدرسه احداث نشده اما در حال حاضر توسط 
مسئولين مدارس غيرانتفاعي براي مدرسه به کار گرفته شده 

رد ضعيف است. در نتيجه است، يکي از داليل اين عملک
سازي تأثير منفي بر روي داشتن  توان گفت خصوصي مي

آموزان گذاشته  ساختمان مناسب با وسعت کافي براي دانش
اي در شهرستان رشت نيز نشان داد بيشتر مدارس  است. مطالعه

هاي  اين شهرستان چه دولتي و چه خصوصي داراي ساختمان
ها اغلب منازل  اختماننامناسب براي آموزش هستند. اين س

اي که بر  . همچنين در مطالعه)١٠( قديمي و استيجاري بودند
درصد  ٦٠روي مدارس شهر ياسوج صورت گرفت، تقريبا 

مدارس ساختماني قديمي و مغاير با معيارهاي مناسب 
. اما اين امر در مورد شهرستان قزوين )١١( سازي داشتند مدرسه

مدارس خصوصي مشاهده  همانند شهرستان کاشمر بيشتر در
درصد از مدارس داراي  ٦/٧٦. در اصفهان نيز )٦( شده است

  اند هايي مطابق با استاندارهاي بهداشت محيط بوده ساختمان
)٨(.  

خوشبختانه اکثر مدارس شهرستان کاشمر استانداردهاي 
اند.  بهداشتي را براي دستشويي، توالت و آبخوري رعايت کرده

ها، مدارس  خصوص ارتفاع مناسب براي دستشوييتنها در 
دولتي عملکرد بهتري را نسبت به مدارس غيرانتفاعي داشتند. 
اين درحالي است که متاسفانه در بسياري از تحقيقات ديگر در 
شهرهاي مختلف اين امر مشاهده نشده است. به طور مثال در 

ن اي که بر روي مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهرستا مطالعه
و  ٤٣تبريز انجام شد، نتايج حاکي از اين بود که به ترتيب در 

هاي مربوط به "وضعيت  درصد مدارس دولتي، مالک ٣٣
بهداشتي آبخوري" و "وضعيت بهداشتي دستشويي و توالت" با 

اند. اما مدارس غيرانتفاعي اين  استانداردها فاصله داشته
و دستشويي شهرستان از وضعيت مطلوبي براي آبخوري، توالت 

ها داري  . در ياسوج نيز بيش از نيمي از توالت)٥( برخوردار بودند
. بايستي توجه داشت که در )١١(شرايط بهداشتي نبوده اند 

بعضي از تحقيقات، از جمله تحقيقي که در شهرستان اصفهان 
هاي  صورت گرفت، همچون شهرستان کاشمر وضعيت سرويس

. در )٨( لوبي قرار داشتندها در وضعيت مط بهداشتي و آبخوري
تحقيق ديگري که در شهرستان ساري صورت گرفت حدود 

هاي بهداشتي  و دستشويي  درصد مدارس داراي توالت ٨/٧٧
ها مجهز به توري  مدرسه پنجره توالت ٢بودند. اما تنها در 

اي که صورت  . در پاکدشت نيز طي مطالعه)٧( مناسب بودند
هايي مجهز به توري مناسب  لتمدرسه داراي توا ٥گرفت تنها 

  .)٩( بودند
در شهرستان کاشمر مدارس دولتي نسبت به مدارس غيرانتفاعي 

هاي  در خصوص استفاده از توري مناسب براي درب و پنجره
مشرف به فضاي خارج عملکرد بهتري را از خود نشان دادند. 

درصد مدارس  ١/٥٧درصد مدارس دولتي و  ١/٨٧حدود 
هاي مناسب براي جلوگيري از ورود حشرات  توريغيرانتفاعي از 

اند. در مطالعه مشابه ديگري که در شهر  به داخل استفاده کرده
درصد مدارس مجهز به توري مناسب  ١/٢ساري انجام شد تنها 

مدرسه دولتي  ٣. همچنين در پاکدشت تنها در )٧( بودند
 . از اين نظر شهر)٩( ها مجهز به توري مناسب بودند پنجره

  کاشمر عملکرد بسيار بهتري داشته است.
در اين تحقيق تنها در خصوص وضعيت بوفه، مدارس 
غيرانتفاعي عملکرد بهتري را نسبت به مدارس دولتي داشتند. در 
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اصفهان نيز تقريبا نيمي از مدارس داراي بوفه مطابق با 
. اما در تحقيقي که در )٨( استانداردهاي بهداشتي نبودند

درصد مدارس داراي  ٦/٨٦ند انجام شد حدود شهرستان بيرج
  .)١٢( بوفه مطلوب بودند

از نظر ايمني اکثر مدارس کاشمر داراي وسايل اطفا حريق با 
هاي خروج اضطراري  باشند. اما در مورد راه شارژ ساليانه مي

حدود نيمي از مدارس داراي راه فرار اضطراري در مواقع بروز 
از اين نظر در مقايسه با اصفهان باشند.  حوادث غيرمطرقبه نمي
شان داراي راه فرار  درصد مدارس ٢٠و مازندران که تقريبا 

  .)٨, ٧( اند اضطراري هستند عملکرد بهتري داشته
توان نتيجه گرفت،  مي ١به طور کلي با مشاهده نتايج نمودار 

هاي  مدارس دولتي از نظر وضعيت ساختمان و وضعيت شاخص
اند.  مدارس غير انتفاعي عمل کرده بهداشت محيطي بهتر از

همچنين در زمينه رعايت مسائل ايمني مدارس، مدارس 
) درصد ٨٧/٨٣) و مدارس دولتي (درصد ٦٨/٨٣غيرانتفاعي (

عملکرد مشابهي داشته و هر دو در سطح مطلوبي بودند. اما در 
مورد بهداشت بوفه و عوامل وابسته به آن، مدارس غيرانتفاعي 

عملکرد بسيار بهتري نسبت به مدارس دولتي  ) درصد ٥٨/٧٨(
  اند.  ) داشتهدرصد ٧/٤٩(

سازي مدارس تأثير  توان نتيجه گرفت که خصوصي در کل مي
چندان مثبتي (به جز در قسمت بوفه مدارس) در رعايت موازين 

بهداشتي و ايمني نداشته است. در تحقيقي که بر روي مدارس 
سازي  شهر قزوين انجام شد، خصوصيدولتي و غيرانتفاعي 

تأثيري بر رعايت کردن اصول بهداشتي و ايمني نداشته و در 
. همچنين با )٦( تري هم داشته است مواردي عملکرد ضعيف

کلي مدارس ابتدايي  طور هتوان گفت ب ها مي توجه به تحليل
شهرستان کاشمر وضعيت مطلوبي از نظر بهداشتي و ايمني 

  دارند.
  گيري نتيجه

با وجود اين که در بسياري از تحقيقات صورت گرفته در مدارس 
موجود در شهرهاي ديگر ايران وضعيت بهداشتي و ايمني 
چندان مطلوب نبود اما خوشبختانه در اين تحقيق مدارس 
ابتدايي کاشمر، چه غير انتفاعي و چه دولتي، در کل شرايط 

يت بايد گفت براي بهداشتي و ايمني نسبتا مطلوبي دارند. در نها
داشتن يک مدرسه ايمن و بهداشتي، داشتن مديريت صحيح از 
سوي مدرسه و افزايش بودجه اختصاص يافته از سوي دولت و 

گيرانه از  بخش خصوصي و نيز افزايش نظارت دقيق و سخت
  باشد.  سوي مراکز بهداشت مورد نياز مي

  تشکر و قدرداني 
آموزشي و پژوهشي دانشگاه  وسيله از حمايت مالي معاونت  بدين

حيدريه در تامين هزينه اين تحقيق با کد  علوم پزشکي تربت
  .شود سپاسگزاري مي REC  .THUMS .IR.٣/١٣٩٥ طرح
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Abstract 
Background & Aim: School is a place for nurturing the children talents and plays a substantial 
role in constructing healthy people. This study conducted to compare the environmental health 
and safety status of governmental and non-governmental primary schools in Kashmar in 2015-
2016.  
Methods: This is a descriptive/cross-sectional study conducted on 31 governmental and 14 non-
governmental primary schools in Kashmar city in 2015-2016. To collect data, the designed 
checklist approved by ministry of health was filled through interview, observation and 
inspection. Data were analyzed by SPSS 22 and Excel 2007 software using Fisher's exact test 
and Chi-squared test. 
Results: Based on the obtained results, regarding the building status, safety status, buffet status 
and environmental health indices, 86.51%, 83.87%, 49.7% and 95.16% of governmental schools 
and 77.67%, 83.68%, 78.58% and 88.57% of non-governmental schools were in suitable 
situation, respectively. Governmental schools were significantly better than non-governmental 
schools as a matter of school area and proper school plan (p˂0.05). On the other hand, non-
governmental schools were significantly better in terms of buffet health than governmental 
schools (p˂0.05).    
Conclusion: In conclusion, the results show that privatization do not necessarily improve 
environmental health indices in primary schools. To have a healthy and safe school, proper 
management, increase in allocated budget for schools and strict monitoring by health centers are 
required.        
Keywords: health status, safety status, primary schools, Kashmar 
 

 


