هجلِ داًشگاُ علَم پششکی تزبت حیدریِ

مقاله پژوهشی

دٍرُ < .شوارُ  .8تابستاى =793

بررسی وضعيت بهداشت محيط و ايمنی مدارس ابتدايی شهر تربت حيدريه در
هحود سزهدی* ،7ادریس بذرافشاى ،7اهیي الِ سارعی ،7فاطوِ بزجستِ عسکزی ،7طاّزُ جْاى آرا ،8هزین تاتاری

9

 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 .3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
تاریخ دریافت:
تاریخ پذیزش:

چکیدُ
سهیٌِ ٍ ّدف :هذرسِ تِ عٌَاى یکی از هْنتریي هکاىّای رشذ ٍ پرٍش فکری افراد هییتاشیذ هیِ
تاثیر آى در ّوِ دٍراى زًذگی تحصیلی ٍ تخصصی افراد قاتل رٍیت است .ایي هطالعِ تیا ّیذب تررسیی
ٍضعیت تْذاشت هحیط ٍ ایوٌی هذارس شْر ترتت حیذریِ اًجام شذ.
رٍشّا :هطالعِ حاضر تِ صَرت هقطعی تر رٍی  68هذرسِ اتتذایی شْر ترتت حیذریِ هیِ تیر ح یة

کلید ٍاصُّا:
هذرسِ ،تْذاشت هحییط،

از چک لی ت استاًذارد ٍزارت تْذاشت از طریق هشاّذُ هیذاًی ٍ هصاحثِ تیا ه یلَلیي هذرسیِ تذسیت

ایوٌی ،ترتت حیذریِ

آهذ .دادُ ّای تَصیفی تا ًرم افسار  ً Excelخِ  ٍ 2010تجسیِ ٍ تحلیل آهاری تیا  ً SPSSیخِ 22

جٌ یت ٍ دٍلتی ٍ غیر دٍلتی تَدى تفکیک شذُاًذ ،در سال  1395-96اًجام گردیذ .اطالعات تا استفادُ

اًجام شذ .آًالیسّای آهاری های دٍ ٍ ت ت دقیق فیشر تِ هٌظَر تحلیل هتغیرّا استفادُ گردیذ.
ًتایجً :تایج هطالعِ ًشاى داد هِ تِ طَر هلی از ًظیر ٍضیعیت سیِ گاًیِ هیذارس (ضیعی ،،هتَسیط ٍ
تمبمی حقوق نشرر بررای
دانشگبه علروم پزشرکی
تربررت حیدريرره محفررو
است.

هطلَب) توام هذارس در سطح هتَسط ٍ هطلَب تَدًذ .تِ ترتیة در هذارس دٍلتی ٍ غیردٍلتی ٍ %47/4
 %36/4در سطح هتَسط ٍ  %63/6 ٍ %52/6در سطح هطلَب گسارش شذ .تیِ طیَر هلیی تییي ٍضیعیت
تْذاشیت هحییط هییذارس دٍلتیی ٍ غیردٍلتیی ٍ د تراًییِ ٍ پ یراًِ ارتثیای هعٌییی داری ٍجیَد ًذاشییت
(.)P<0/05
ًتیجِگیزی :تا تَجِ تِ ًتایج پژٍّش حاضر ٍ اّویت هذارس اتتذایی تِ دلیل اٍلیي اجتواع ٍرٍدی تعذ
از اًَادُ ترای داًش آهَز ،تالش هَس ات درگیر آهَزش ٍ پیرٍرش در جْیت ایجیاد حیذاهلر الساهیات
تْذاشت هذارس ضرٍری هی تاشذ.

هقدهِ
یکی اش مهمتسین مکبنهب ثه منظوز فساهم کسدن ضسایظ و محیطظ

ػوامل فطصیکیر ثهداضتی و ای نی و ثه عوز ک ی ثهداضیی محیطظ

سبلم و نطبطانگطص و پسوزش انسیبن مساکیص وموشضیی اش ر یه

مدازس دز محیطظ هیب وموشضیی میی ثبضید .ثهداضیی محیطظ

مدزسه هب می ثبضند که اش اسبسیی تیسین اهیداع فؼبلطیی هیب

مدازس ثه ت بم فؼبلطیهبیی یفته می ضود کیه دز قفیؼ سی می

ثسطبز اش سبشمبنهب ثطن ال ی اسی ( .)3-1اش ر یه قویو

دانص وموشر ازتوبء سغح ثهداضی محطظ مدازس و پططیگطس اش

فسد و ارت بػی و اش اسبسی تسین ػوامل زضید عجطؼیی دانیص

انتوبل ثط بز هیب احیس مسیتوطم دازد ( .)4محیطظ هیب وموشضیی

وموشان اش نظیس رسی یر زوانیی و فسایطیس مغبلیتر توریه ثیه

سغح پبیطنر مبنند مدازس اثتدایی ثه دلطل وزود نبیهیبنی کیود

آدرس نويسنده مسئول :تربت حیدريه ،دانشگبه علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط
آدرس پست الکترونیکmsarmdi2@gmail.com :
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سال تحصيلی 5961-69
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;3

ػوامل می افصاید .ه چنطن ػبدات زفتبز مبنند قساز دادن انگطی

( 50/4دز موبثل  .)13( )28/69دز مغبلؼه ثسرسیته ػسیکس و

یب چطص دز دهبنر نطستن دسیهب قجل اش خیوزدن ذیرا و ػیدم

ه کییبزان ثییب تورییه ثییه نتییبیذ مغبلؼییه پبزامتسهییب ویییؼطی

توره ثه ثسچست میواد و  ...دز کودکیبن سینطن دثسیتبن ثبػیج

سییبخت بنیر ویییؼطی ای نیییر ویییؼطی ثوفییه و ضییبخع هییب

افصایص قساز یسفتن ونهب دز مؼسؼ خغیسات محطغیی میی ضیود

ثهداضی محطغی ثه تستطیت %86/51ر %83/87ر  %49/7و %95/16

(.)7-5

مدازس دولتی و %77/67ر %83/68ر  %78/58و  %88/57میدازس

اش ػوازؼ دیگس که ضسایظ نبمنبست ثهداضی محیطظ میدازس

ذطس انتفبػی دز ضسایظ مغ وثی قساز داضیتند .دزایین مغبلؼیه ثیب

ثسا کودکبن ایزبد میی کنید ثیه مطیک ت ونف یوونصار پنومیونیر

تورییه ثییه ونبلطصهییب ومییبز مییدازس دولتییی اش نظییس مسییبقی

ػفونییی هییب دسییتگبه تنفسییی و ػفونییی هییب انگ ییی زوده ا

مدزسهر نوطه سبخت بنی منبست ثیه عیوز مؼنیبداز ()P<0/05

میتوان اضبزه کسد ( .)6دزنتطزه زػبیی اغول ثهداضتی و ای نی

ثهتس اش مدازس ذطس انتفبػی و اشنظس ثهداضی ثوفه میدازس ذطیس

دز مییدازس و ایزییبد ضییسایظ زضیید و تسقییی دانییص ومییوشان ثییه

انتفبػی نسجی ثه مدازس دولتیی ثیه عیوز مؼنیبداز ()P>0/05

خػوظ دز سینطن پیبیطن کیه الگوهیب زفتیبز ونیبن تطیکطل

ثهتس ثودند (.)14

میضودر نوػی سسمبیهیراز ثسا نسل هب وینده میثبضد (.)8

ثب توره ثه اه طی مویوع ثهداضی مدازس و لصوم زػبیی ه یه

ثب توره ثه یصازضبت منتطس ضده دز ایبالت متحده ومسیکب قدود

ربنجه ثهداضی محطظ دز قطغیه هیب فیسد ر سیبخت بنیر میواد

 %43اش مطک ت زوقی زوانی و قوادث کودکیبن دز ازتجیبط ثیب

ذرایی و ای نی مغبلؼه قبیس ثب هدع ثسزسی ویؼطی ثهداضیی

مدازس می ثبضد و  %20اش این موداز نطص ثیه سیبخت بن میدازس

محطظ مدازس اثتدایی ضیهس تسثیی قطدزییه دز سیبل 1394-95

ثس مییسدد ( .)10 ,9سسانه نبکبفی فضب وموشضیر نوزنبکیبفیر

انزبم ضد.

ضسایظ ذطسثهداضتی توالیر دسی ضیویی و وثویوز ر وییؼطی

رٍشّا

ذطسثهداضتی و ذطسای نی کی سهیب دزس و محوعیه مدزسیهر

پژوهص قبیس ی مغبلؼه توغطفی-تح ط یی میی ثبضید کیه ثیه

امکبن ثس یسفتگیر وتص سوش و نبکبفی ثیودن امکبنیبت ک ی

غوزت موغؼی دز سبل  1394-95ثس زو ت بم مدازس اثتدایی

هب اولطه اش ػوامل کبهص دهنده سغح ثهداضی محطظ و ای نیی

ضهس تسثیی قطدزییه (68میوزد) انزیبم ضید .ضهسسیتبن تسثیی

مدازس می ثبضند ( .)11 ,1دز مغبلؼه ششولی و ه کیبزان نطیبن

قطدزیه یکی اش ضهسستبنهب استبن خساسبن زیو دز ض بل

دادنیید کییه ثییه تستطییت  %64/4و %35/5ویییؼطی توالییی هییب و

ضسقی ایسان ثب اق طم نط ه خط سسد می ثبضد .ر ؼطی این ضهس

دستطویی هب ک تس اش قید اسیتبندازد ثهداضیتی ثیود .دز %64/4

عجق سسض بز سبل  1395مسکص ومبز ایسان ثساثیس ثیب 148834

هطچ وثووز ورود نداضی و دز  7مدزسه دیگس نطص ایین تؼیداد

نفس ثوده اسی .تسثی قطدزیه اش ضس ثه ضهسستبنهب تبیجیبد و

دزقد استبندازد نجودند .ه چنطن  %22/2اش مدازس اش نظیس زنی

تسثی ربم و زضتووازر اش ذسة ثه کبض س و اش ض بل ثیه مطیهد

ومطص دیوازهب نبمنبست ثودند و تهوییه مغ یوة کی س هیب ثیه

و نططبثوز و فسی بن و اش رنوة ثه ضهسسیتبن میه والت منتهیی

خوثی غوزت ن ییسفی .دز  29مدزسیه ثیه دلطیل ػیدم وریود

می ضود ( .)15دزاین پیژوهص  68مدزسیه اثتیدایی ضیهس تسثیی

اسیتفبه

قطدزیه موزد ازشیبثی قساز یسفتند .اش ایین تؼیداد  9مدزسیه ثیه

می ضد ( .)12دز مغبلؼه دیگس کیه ثیسزو وییؼطی ثهداضیتی

غوزت دوضطفی ثوده که دز ی سبخت بن اسکبن داضته و ثوطه

مدازس انزبم ضد تؼداد ثسطبزک ی اش مدازس خػوغی قیداقل

مدازس ثه ػ ی ػدم ه کبز (11موزد) اش مغبلؼه خیبزد ضیدند.

امتطبش قبثل قجول یؼنی  57زا کست کسدند .مدازس خػوغی ثیه

مدازسی که اش نظس ویتم هیب چی لطسیی ثیطص اش  %20نیبقع

وثووز ثهداضتی اش دستطوییهب ثه غیوزت مطیتس
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اش خبنواده ثه نهبد ارت بػی ردیدر خیود ثیس اه طیی زػبییی ایین

نسجی مدازس دولتی مطیبنگطن امتطیبش ثیبالتس زا ثدسیی ووزنید

سزهدی ٍ ّوکاراى

ٍضعیت بْداشت هحیط ٍ ایوٌی هدارس ابتدایی
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مدزسه دختسانه و  )%49(25مدزسیه پسیسانه و ه چنیطن اش ایین

سواالت ثب سه یصینه مغ وةر نبمغ وة و ػدم مػیدا تنظیطم و

تؼییداد  )%78/8(41مدزسییه دولتییی و  )%21/2(11مدزسییه ذطییس

ثه تستطت ثه هسکدام ن یسه +1ر  -1و غیفس داده ضید .هسکیدام اش

دولتی ثود کیه ثیه غیوزت سسضی بز دز سیبل  1395-96دز

قطغه هب که ضبمل ثهداضیی فیسد ثیب  8سیوالر ثهداضیی میواد

ضهس تسثی قطدزیه انتوبة ضدند.

ذییرایی ثییب  5سییوالر ثهداضییی اثییصاز و تزهطییصات ثییب 13سییوالر

اع ػبت ک ی مدازس (ضکل  )1اش وموشش و پسوزش و مؼبونیی

ثهداضی سبخت بن ثب 28سوال و ای نی ثب 9سوال ثودر ثبتوره ثه

ثهداضتی دانطگبه ػ وم پصضکی تسثی قطدزیه یسفتیه ضید .اثیصاز

تؼداد سواالت و ر غ ن یسات کسیت ضیده دزون قطغیه ثیه سیه

یسدووز داده هبر چ لطسی ثبشزسی ثهداضیتی اش میدازس ثیه

سغح خوة (ثطص اش )%75ر متوسظ( 50تب  )%75و یؼطف (ک تس

ض بزه فسم  140/920318ثود که این فیسم اش  6ثویص اع ػیبت

اش  )%50عجوه ثند

یسدیید .چی لطسیی ثیه عسییق مسارؼیه ثیه

ػ ومی مدزسهر ثهداضی فسد ر ثهداضی میواد ذیراییر ثهداضیی

مدازسر مطبهده و مػبقجه ثب مسئولطن تک طل ضد.

شکل  . 1الف)تعداد مدارس با توجه به نحوه دفع فاضالب و منبع آب آشامیدنی ب)نوع ساختمان مدارس

ب

الف

داده هب ثب استفبده اش ومبز توغطفی (تؼداد و دزغید) و وشمیون

 217/63 ±120/9دانص وموش قساز دازد .این تؼداد دانص وموش ثه

هب کب دو و دقطق فططس و ثیب ک ی نیسم افصازهیب اکسیل و

عوز ک ی دز  418ک س مستوس می ثبضند .ثططیتسین و ک تیسین

 SPSSنسوه  22موزد تزصیه و تح طل قساز یسفی.

تؼداد ک س دز ی مدزسه  20و  3ک س یصازش ضد .ثططتسین

ًتایج

تؼداد دانص وموش دز ی مدزسیه دوعجویها ثیب  440نفیس و 20

اش ت بم مدازس موزد مغبلؼه تؼداد  )%78/8(41مدزسه دولتیی و

ػدد ک س ییصازش ضید و ک تیسین تؼیداد دانیص ومیوش دز یی

 )%21/2(11مدزسه ذطیس دولتیی ییصازش ضید .ه چنیطن اش نظیس

مدزسه ی عجوه ا ثب  23نفس دز ی مدزسیه ذطیس دولتیی ثیب 3

رنسیییطی  )%51/9(27مدزسیییه پسیییسانه و  )%48/1(25مدزسیییه

ک س یصازش یسدیید .وة وضیبمطدنی ایین میدازس ثیه غیوزت

دختسانه ثودند .اش این تؼداد مدازس  )%65/4(34ػدد ی عجوها ر

 %100اش وة ضسة ضجکه توشیغ وة ضیهس تهطیه میی ضیود .اش

 )%25/0(13ػدد دوعجوه ا و  )%8/6(5ػدد سه عجوه ا یصازش

نظس دفغ فبی ة نطیص  )%9/6(5مدزسیه نبمطیوعر )%30/8(16

ضیید .دزکییل دز ت ییبم اییین مییدازس تؼییداد  11317دانییص ومییوش

مدزسه ثه ضجکه متػل ثودر  )%55/8(29مدزسیه چیبه ریبذة و

مطغول ثه تحػطل می ثبضند که ثه عوز مطبنگطن دز هس مدزسه

 )%3/8(2مدزسه هم چبه ربذة و هم ضجکه متػل ثودند .اش نظس
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ثودر قرع یسدید (1موزد) .اش تؼداد ثبقی مبنده مدازس )%51(27

اثصاز و تزهطصاتر ثهداضی سبخت بن و ای نی تطکطل ضده اسیی.
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ٍضعیت بْداشت هحیط ٍ ایوٌی هدارس ابتدایی
سبخی مدازس  )%15/4(8مدزسه نوسبش و ثوطه قدی ی ثودند .اش
نظس نػت یواثظ سطستم اعفب قسیق و داضتن رؼجه ک

هیب

اولطه دز مدزسه ثه تستطیت توسیجیب  )%49(41و )%83(43مدزسیه

<7

ویؼطی مدازس اش نظیس ومیبز تفیبوت مؼنیبداز وریود نیدازد
(.)P>0/05

بحث

اش نظس ویؼطی تهویه مؼطبزهب الشم زا زػبیی ن وده ثودند .اش

دولتی و ذطس دولتی این ضهس ثه عیوز ک یی %54میدازس اش نظیس

نظس زوضنبیی و دمب و زعوثی ثه تستطت دز )%96(50و )%92(48

پبزامتسهب موت ف چ

لطسی دز قد مغ وة و %46مدازس نطص

مدزسه مؼطبزهب زػبیی ضده ثود .اش نظس فضب فطصیکیی کی س

دز قد متوسظ هستند که ثب مغبلؼبت ػسکس و ه کبزان که دز

متنبست ثیب تؼیداد دانیص ومیوشان نطیص قیدود )%83(43مدزسیه

مدازس ضهس کبض س انزبم ضده ثیود ه ویوانی نسیجی داضیی

مؼطبزهب الشم زا زػبیی کسده ثودند.

()14ر امب ثب مغبلؼه ضهسیبز و ه کیبزان کیه دز میدازس ضیهس

مؼطبزهب سطستم دفغ پس بند و دفغ فبی ة نطص ثیه تستطیت دز

ثطسرند انزبم ضده ثودر ویؼطی ک ی ثططتس مدازس اش نظیسویتم

 )%92(48و )%96(50مدزسه عجق ییواثظ انزیبم ضیده ثیود .اش

هب موزد ثسزسی دز سغح متوسیظ و نیبمغ وة ییصازش ضید

نظس تنبست مسبقی مدزسه ثب تؼداد دانص وموش قدود )%83(43

( .)16کطفطی وة ضسة میدازس ثیب توریه ثیه اسیتفبده اش ضیجکه

مدزسه عجق مؼطبزهب پطص زفته ثودند .تزصیه و تح طل داده هیب

وثسسبنی ضهس دز سغح مغ وثی یصازش ضد که ثب نتبیذ سیبیس

ثه دسی ومده اش چ لطسیی دز ریدول  1ومیده اسیی .ه چنیطن

مغبلؼبت ه ووانی داضی ( .)17 ,14ه چنطن اش نظس دفغ فبی ة

وشمونهب ومبز ثه منظوز ثسزسی سغح مغ یوةر متوسیظ ییب

 %55مدازس اش چبه ربذة استفبده میکسدند که ثبتوره ثه زونید

یؼطف دز شیس قطغه هب چ لطسی که ضیبمل  5ثویص قطغیه

زو ثه زضید ضیهس و ر یویطس اش ولیودیی چبههیب تیبمطن وة

ثهداضی فسد ر ثهداضی مواد ذراییر ثهداضی اثصاز و تزهطصاتر

ضسة ضهس که دز محدوده ضهس قساز یسفته اندر ثهتس اسی این

ثهداضی سبخت بن و ای نی می ثبضید دز میدازس دولتیی و ذطیس

مدازس ثه ضجکه ر غ ووز فبی ة متػل ضوند .اش نظس دفیغ

دولتی و دختسانه و پسسانه موزد تزصیه و تح طل قساز یسفی .دز

غحطح فبیی ة کیه ضیسایظ اسیتبندازد وییطن نبمیه میدازس زا

این مغبلؼه اش نظیس وییؼطی ک یی میدازس  )%54/9(33مدزسیه

داضته ثبضد قدود  %96مدازس این ویتم زا زػبیی ن ودند که ثیب

ویییؼطی مغ ییوة و  )%45/1(23مدزسییه ویییؼطی متوسییغی

مغبلؼبت ضهسیبز ه ووانی نسجی ( )%91و ثب مغبلؼه م کوتطبن

داضتند .ثب توره ثیه زػبییی ثهداضیی میدازس دز ربمؼیه ن یسه

ه ووانی کبمل( )95/5داضیی ( .)17 ,16دزمغبلؼیه ششولیی زو

یؼطف ثه هطچ مدزسه ا تؼ ق نگسفی و مدازس مؼ یوال ثیبال

مدازس اثتدایی ضهس سبز نطیص ثیه غیوزت کبمیل( )%100ایین

 %50ثهداضی مدازس زا دز ه ه وییتم هیب زػبییی کیسده ثودنید.

مؼطبزهب زػبیی ضده ثیود ( .)12مطیصان انغجیب میدازس ثیب دفیغ

دزقدود  18مدزسه اش مدازس دولتی و 4مدزسه اش مدازس ذطس

استبندازد پس بند دز مدازس ثه عوز ک ی  %92یصازش ضد که ثب

دولتییی ن ییسه متوسییظ (ثییبال  )%50و  20مدزسییه دولتییی و 7

نتبیذ مغبلؼه نطبط و ه کبزان که دز ضهس شاثل انزبم ضده ثیود

مدزسه ذطس دولتی ن سه مغ وة ثیه دسیی ووزدنید .ه چنیطن ثیب

ه ووانی نداضی(%57مدازس نبمغ وة یصازش ضید) ()4ر امیب ثیب

مدازس اش نظس رنسطی  12مدزسه پسسانه و  11مدزسیه

نتبیذ مغبلؼه ششولی و ه کبزان دز ضهس سبز ه ووانی نسیجی

تفکط

دختسانییه ن ییسه متوسییظ و  13مدزسییه پسییسانه و  15مدزسییه

داضی( %100زػبیی ضده ثود) ( .)12ه چنطن اش نظس پبزامتسهب

دختسانه ن سه مغ وة دزیبفی ن ودند .نتبیذ وشمون هیب ومیبز

تهویه هوا ک س ثه منظیوز وسیبیص قسازتیی دانیص ومیوشان

نطبن داد که ثطن نوع مدزسیه(دولتی و ذطسانتفیبػی) و رنسیطی

 %79مدازس این ویتم زا زػبیی ن وده و عجیق اسیتبندازد ثودنید

(دختسانه و پسسانه) ثب قطغه هب وییؼطی میدازس و ن یسه کیل

که دز مغبلؼبت ػسکس و ه کبزان این موبدیس قیدود  %93و دز
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مغبلؼه ششولی و ه کبزان این پبزامتس دز قد نیبمغ وة ییصازش

مغبلؼبت ینزی و ه کبزان ه ووانی نداضی ( .)18زػبیی مطیصان

یسدید ( .)14 ,12ثب توره ثه مؼطبز مهم زوضنبیی دز مدازس ایین

نوز کیبفی و دز قید اسیتبندازد دز کی س دزس ثبػیج افیصایص

پبزامتس دز مغبلؼه مب دز  %96مدازس زػبییی ضیده ثیود کیه ثیب

توره و ػدم چطم شدیی دانص وموش می ضود (.)18

متغیز

بهداشت فزدی

وضعیت

نوع مدرسه
دولتی ،تعداد()%

غیزانتفاعی ،تعداد()%

پسزانه ،تعداد()%

دختزانه ،تعداد()%

نبمغ وة

)12/2(5

)18/2(2

)18/5(5

)8/0(2

متوسظ

)31/7(13

)18/2(2

)25/9(7

)32/0(8

مغ وة

)56/1(23

)63/6(7

)55/6(15

)60/0(15

P-value=0/7

وشمون ومبز

بهداشت مواد غذایی

نبمغ وة

)24/4(10

)27/3(3

)25/9(7

متوسظ

)63/4(26

)72/7(8

)63/0(17

)64/0(16

مغ وة

)12/2(5

)0(0

)11/1(3

)8/0(2

P-value=0/7
نبمغ وة

-

-

-

متوسظ

)63/4(26

)45/5(5

)63/0(17

)52/0(13

مغ وة

)36/6(15

)54/5(6

)37/0(10

)48/0(12

P-value=0/32
نبمغ وة

-

-

-

متوسظ

)29/3(12

)27/3(3

)25/9(7

)28/0(7

مغ وة

)70/7(29

)72/7(8

)74/1(20

)72/0(18

P-value=0/95

P-value=0/81

نبمغ وة

)53/6(22

)45/5(5

)40/7(11

)56/0(14

متوسظ

)39/0(16

)54/5(6

)48/1(13

)40/0(10

مغ وة

)7/4( 3

)0(0

)11/2( 3

)4/0( 1

P-value=0/65

وشمون ومبز

نمزه کل

P-value=0/46
-

نتطزه وشمون ومبز

ایمنی

P-value=0/99
-

وشمون ومبز

بهداشت ساختمان

P-value=0/3
)28/0(7

وشمون ومبز

بهداشت ابزار و تجهیزات

جنسیت

P-value=0/59

متوسظ

)46/3( 19

)36/4(4

)44/4(12

)40/0(10

مغ وة

)53/7(22

)63/6(7

)55/6(15

)60/0(15

کل

)100(41

)100(11

)100(27

)100(25

وشمون ومبز

P-value=0/73

P-value=0/78

پبزامتس مهم موحس ثس وسبیص قسازتی دانص وموش که واثسته ثیه

مغ وة ییصازش ضید ( %92میدازس) .ایین نتیبیذ دزموبیسیه ثیب

ضسایظ محطغی نطص می ثبضد دمیب و زعوثیی کی س دزس میی-

مغبلؼه ینزی و ه کبزان که دز قدود  %66مدازس اش نظیس دمیب

ثبضد که دز این مغبلؼیه وییؼطی ثسیطبز اش میدازس دز قید

و زعوثی دز ویطؼی مغ وة قیساز داضیتندر ه ویوانی نداضیی
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مؼ ییم مییی ثبضیید کییه متبسییفبنه دز

اخت ع مؼنی داز ثطن یصینه هیب میوزد ثسزسیی ثیس قسیت

مغبلؼبت ثه ػنوان ی اغل مهم دز نظس یسفته ن ی ضود .ای نیی

ویؼطی مبلکطیی مدزسیه (دولتییر ذطیس انتفیبػیر اسیتطزبز و

مدازس اش ازکبن ثهداضی مدازس محسوة می ضیود کیه ثیسا

سبیس) مطبهده نطد ( .)16دز مغبلؼه مب ثطن میدازس دختسانیه و

سنزص ون دز این مغبلؼه اش ویتم هب چ لطسی می تیوان ثیه

پسسانه نطص تح طل ومبز انزبم ضد و نتطزه مؼنی داز مطبهده

نػت یواثظ سطستم اعفیب قسییق و داضیتن رؼجیه ک کهیب

نگسدید ( .)P=0/78دز مغبلؼه غیبلح پیوز دهکیسد و ه کیبزان

اولطه اضبزه کسد و ثه غوزت ک ی دز ت یبم میدازس ثیه تستطیت

ثططییتسین مطییبنگطن امتطییبش کسییت ضییده دز ثهداضییی سییبخت بن

قدود  %79و  %83این اغیول زا زػبییی کیسده ثودنید .الشم ثیه

مدازس دختسانه مطبهده ضید(ثب مطیبنگطن امتطیبش )75/6ر امیب دز

ذکس اسی کیه دز مغبلؼیه ػسیکس و کسمیبنی ت یبم میدازس اش

ثوییص هییب ویییؼطی وس یبیل و تزهطییصات مییدازسر ویییؼطی

لحبػ این ویتمهب ثه غوزت کبمل دز سغح مغ وة قساز داضیتند

امکبنبت ثهداضتی مدازس و ویؼطی ای نی مدازس دختسانیه ثیه

( .)14 ,10مسبقی ک س دزس و مدزسه نطص اش ویتم هب موزد

تستطت امتطبشات 49/7ر  45/2و  50/4زا کست کسدند (.)7

یییبدیطس دز قییطن تییدزی

سنزص دز چ لطسی ثهداضی مدازس میی ثبضید .اشنظیس وییتم

ًتیجِگیزی

تنبست مسبقی مدزسیه ثیب تؼیداد دانیص ومیوش قیدود  %83اش

ثب توره ثه ضواهد ثسزسی ضده ت ش ثیسا زسیطدن ثیه سیغح

مدازس موزد مغبلؼه مغبثق ثیب مؼطبزهیب ثیودر ه چنیطن اش نظیس

مغ وة ثهداضی محطظ مدازس نطبش اسبسی دز میدازس ضیهس

فضب فطصیکی ک س دزس نطص  %83مدازس عجق مؼطبزهب ػ یل

می ثبضد .هسچند هطچ کدام اش مدازس ضهس اش نظس وییطن نبمیه

کسده ثودند .دز مغبلؼه ششولی و ه کبزان فضب دز نظس یسفتیه

ثهداضی محطظ مدازس دز سغح یؼطف نجودند امب ثب توریه ثیه

ضییده ثییسا ک ی س دزس دانییص ومییوشان دز اکخییس مییدازس دز

اه طی مدازس اثتدائی زسطدن ثه سغح مغ وة ثبیید دز اولوییی

ویؼطی نبمغ وة قساز داضی ()12ر ه چنطن دز مغبلؼه کسمیبنی

قساز یطسد .اش نظس نیوع مدزسیه دولتیی و ذطیس دولتیی اخیت ع

و ه کییبزان تنهییب  %46/8اش مییدازس عجییق اسییتبندازد ثییود (.)10

مؼنییی داز مطییبهده نطیید و ه ییه مییدازس ویییؼطی ثهداضییی

تزصیه و تح طل ومبز اع ػبت ثس قست نیوع میدازس(دولتی و

مدازس زا زػبیی کسدند .اش نظس مدازس دختسانه و پسیسانه نطیص

ذطس دولتی) انزبم ضد کیه نتطزیه مؼنیی داز مطیبهده نگسدیید

ثهداضی مدازس ازتجبط مؼنی داز نطبن ندادند .ثیه عیوز ک یی

( .)P=0/73دز مغبلؼه ػسکس و ه کبزان نطص نطبن داده ضد که

دز موبیسه ثب مغبلؼبت انزیبم ضیده دز سیبیس ضیهسهب وییؼطی

ثطن میدازس دولتیی و ذطیس دولتیی دز ثؼضیی میوازد ثهداضیی

ثهداضی محطظ مدازس اثتدایی ضهس تسثی قطدزییه دز وییؼطی

مدازس مبنند مسبقی و نوطه سیبخت بنی مدزسیه و اسیتبندازد

ثهتس قساز داضی.

ازتفبع دستطیویی میدازس دولتیی ػ کیسد ثهتیس داضیته انید.

تشکز ٍ قدرداًی

ه چنطن نتبیذ ونبلطص ومبز ثیطن میدازس ذطیس دولتیی و دولتیی

ثدین وسیط ه اش ق بییی میبلی مؼبونیی وموشضیی و پژوهطیی

اشنظس مکبن اقداث مدزسه مؼنیی داز نجیود ( .)14( )P<0/05امیب

دانطگبه ػ وم پصضکی تسثی قطدزیه دز تبمطن هصینه این تحوطیق

دز مغبلؼه دیگس که ثیس زو میدازس دولتیی و ذطسدولتیی دز

ثب کد عسح  IR.THUMS.REC.1395.46سپبسگصاز می ضود.

ضهس تجسیص انزبم ضده ثود قبکی اش ویؼطی مغ وة تس مدازس

تضاد هٌافع

ذطس دولتی ثود ( .)19دز مغبلؼه ششولی و ه کیبزان ثبتوریه ثیه

دز این پژوهص هطچ یونه تؼیبزؼ منیبفؼی توسیظ نویسیندیبن

ثسزسی هب انزبم ضیده ک جیود وسیؼی فضیب وموشضیی دز

یصازش نطده اسی.

مدازس ذطس دولتی ثبزشتس اسی (.)12
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( .)18اییین پییبزامتس اش ر ییه ػوامییل ثسییطبز مهییم دز تورییه و

ه چنییطن دز مغبلؼییه ضییهسیبز و ه کییبزان دز ضییهس ثطسرنیید
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Abstract
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Background & Aim: School is one of the most important places for people’s
mental development the effects of which can be observed through everyone’s
educational and professional life. This study investigated the health and safety
status in elementary schools of Torbat Heydariyeh City.
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Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out in 2016-17
on 68 elementary schools in Torbat Heydariyeh City, which were categorized
based on gender and being governmental or non-governmental. Information
was collected through field surveys and interviews with school officials and
using a standard checklist provided by Ministry of Health. Descriptive data
were analyzed using MS Office’s Excel version 2010 and statistical analysis
was performed by SPSS version 22. Chi-square and Fisher's exact test were
used to analyze the variable.
Results: Our results showed that based on the defined triple levels for
schools, i.e. poor, moderate and desirable, the analyzed schools were
categorized as moderate or desirable.-. Accordingly, 47.4% and 36.4%, of
public and non-governmental schools were found to be in moderate level; and
52.6% and 63.6% of them were in desirable level, respectively. In general, we
found no significant difference in the health status of the schools when
analyzed based on the administration type (governmental and none) or gender
(male vs. female).
Conclusion: Considering the presented results and the importance of
elementary schools as the first post-family community for the students, the
efforts of the institutions involved in education with the aim of establishing
maximum health requirements are essential.
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