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ABSTRACT

Background & objectives: School environment health is one of the factors affecting the
health of students and their educational status. The aim of this study was to evaluate the
health status of secondary schools in Ardabil and compare it with national standards and
indices.
Methods: This is a cross-sectional descriptive study which was conducted in all secondary
schools of Ardabil (70 schools) in 2018. Data collection tool was a researcher-made
questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics.
Results: The results showed that the surveyed schools, in some of the indices, are far from
national standards of environmental safety and health. Some of schools did not have safe
electrical wiring, and some outlets lacked safety caps. The buffet of 27 schools was also not
satisfactory (38.6%) regard to windows wired net and in 26 schools, 37.1% of the windows
overlooking the outside had not wired net.
Conclusion: According to the results of this study, the environmental health of secondary
schools in Ardabil city did not comply with national standards and indices in some cases.
Therefore, serious attention should be paid to improve school health standards.
Keywords: Environmental Health of Schools; Indicators and Standards of the Country
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بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل 
1397ي کشوري در سال هایسه آن با استانداردها و شاخصو مقا
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قدمهم
ایمنی و بهداشت محیط مدارس که در اسـتانداردهاي  

اشت محیط مـدارس و  بهدنامهآیینسالمت مدارس، 
نامه اجرایی مدارس بـه آن توجـه و   فصل چهارم آیین

اصول اولیـه بهداشـت مـدارس و    تاکید شده است، از 
س است و محـیط  ایجاد محیطی سالم و ایمن در مدار

اي باشـد تـا از هـر لحـاظ بـه      مدارس بایـد بـه گونـه   
آموزان پاسـخ  زهاي جسمی، روانی و اجتماعی دانشنیا

دهد، البته در آموزش و پرورش نوین فضاي فیزیکـی  

هـاي  امل زنده و پویا در انجام فعالیـت به عنوان یک ع
گـردد.  آمـوزان تلقـی مـی   دانـش موزشی و تربیتـی  آ

ــابراین اگــر در مدرســه آب ســالم، ســرویس  ي هــابن
اسـب و  بهداشتی، فضاي کـافی، تجهیـزات و وسـایل من   

آوري زبالـه و فاضـالب   استاندارد، سیستم صحیح جمـع 
شــد، نکــات ایمنــی رعایــت نگــردد و وجــود نداشــته با

قطع کلی آسایش محیطی فراهم نشود، به طور طوربه
ي آموزشــی و پرورشــی معلمــان و مربیــان هــاتــالش

استانداردهایی که ).1(دهی مطلوب نخواهد داشتباز

چکیده
آموزان و و ضعیت تحصیلی آنان اسـت.  کی از عوامل تاثیرگذار در سالمت دانشت محیط مدارس یبهداشزمینه و هدف:

ایسـه آن بـا   لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیـل و مق 
هاي کشوري انجام گرفت.استانداردها و و شاخص

در کلیـه مـدارس متوسـطه دوره دوم    1397که در سال بودقطعی یک مطالعه توصیفی از نوع م،این پژوهشروش کار:
ـ  . اجرا شدمدرسه) 70(شامل شهر اردبیل  ق سـاخته بـود. تجزیـه و تحلیـل     ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشـنامه محق

هاي آماري توصیفی انجام گرفت.و آزمونSPSSها با استفاده از نرم افزار آماري داده
ها با استانداردهاي کشوري ایمنی و بهداشت محیطدارس مورد بررسی در بعضی از شاخصکه مدادنتایج نشانیافته ها:

فاصله دارند. از جمله سیم کشی برق در بعضی مدارس ایمن نبود و برخی پریزهاي برق فاقد درپوش هاي ایمنـی بودنـد.   
هـا ي  درصـد پنجـره  37/ 1مدرسـه  26وها رضـایت بخـش نبـود    %) نیز از نظر تور سیمی پنجره6/38(مدرسه27بوفه 

مشرف به فضاي خارج از تور سیمی برخوردار نبودند.
آمده در این مطالعه، بهداشت محیط مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیـل  بر اساس نتایج بدستنتیجه گیري:

ه بهبود استانداردهاي بهداشت محیط لذا باید توجه جدي ب.هاي کشوري تطابق نداشتدر مواردي با استانداردها و شاخص
مدارس مبذول گردد.

ها و استانداردهاي کشوربهداشت محیط مدارس، شاخصواژه هاي کلیدي:
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توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران در   
30مورد بهداشت مدارس انتشار یافتـه اسـت حـدود    

ــ  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــتاندارد اس ــتاندارد آن 20ه اس اس
ط و ایمنـی  مسـتقیم بـه بهداشـت محـی    مستقیم یـا غیر 

). لذا با توجـه بـه حساسـیت    2مدارس اختصاص دارد (
موضوع، پژوهش حاضـر وضـعیت بهداشـت محـیط و     
ایمنی مدارس شهرستان اردبیل را بررسی و بـا توجـه   
به استانداردهاي ملی مورد پـژوهش و ارزیـابی قـرار    

داده است.

روش کار
ایــن پــژوهش یــک مطالعــه توصــیفی از نــوع مقطعــی

کلیه مدارس متوسـطه  در1397ر سال باشد که دمی
دوره دوم شهر اردبیل به روش پهنانگر انجام شد کـه  

ي بهداشـتی، روش  هـا در بررسی وضع موجود شاخص
مناسبی است. پژوهش حاضر به روش مقطعی وضعیت 
بهداشـت محــیط مـدارس متوســطه دوره دوم شــهر   
اردبیل را بررسی و ضمن تبیین وضعیت موجود، آن را 

و استانداردهاي بهداشت محیط مـدارس  اهبا شاخص
ــت.  ــرده اس ــه ک ــردآوري داده مقایس ــت گ ــاجه ي ه

ــا کمــک و   پژوهشــی از چــک لیســت محقــق ســاخته ب
راهنمایی استاد محترم راهنما استفاده گردیـد. مبنـاي   
تهیه چک لیست عبارت بود از استانداردهاي مربوط به 
بهداشت محیط و ایمنی مدارس انتشار یافتـه از سـوي   

نامهآیینسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مو
مجموعه سـواالت در  غیره.بهداشت محیط مدارس و

قالب چک لیست تهیه شده که روایی و پایایی آن تایید 
ــود و  ــده بـ ــگران  شـ ــتقیم پرسشـ ــه مسـ ــا مراجعـ بـ

ــوزش ــدهاي    آم ــه واح ــژوهش ب ــري پ ــده و مج دی
ــی، داده  ــورد بررس ــی م ــاآموزش ــق ه ي الزم از طری

آوري گیري و ثبت در چک لیست جمعده، اندازهمشاه
ي مربوط به اطالعات عمومی مـدارس  هاشدند. داده

ي مربوط به محل استقرار مدارس هاسوال، داده12با 
24ي مربوط به ایمنـی مـدارس بـا    هاسوال، داده1با 

33بـا  هـا کـالس ي مربوط به بهداشـت  هاسوال، داده

سـوال،  15رس بـا  ي مربوط به آب مـدا هاسوال، داده
سـوال،  4ي مربوط بـه سـرویس بهداشـتی بـا     هاداده
ي مربوط به سیستم حرارتی و برودتی مدارس هاداده

3ي مربوط به روشنایی مدارس بـا  هاسوال، داده4با 
سوال، 2ي مربوط به فاضالب مدارس با هاسوال، داده

سـوال دوازده  1ي مربوط به زباله مدارس بـا  هاداده
3ي مربوط به عرضه مواد غذایی بـا  هادادهگزینه اي،

سـوال  1ي مربوط به بوفـه مـدارس بـا    هاسوال، داده
ــه اي، داده ــابیســت گزین ــاه و  ه ــه کارگ ي مربوطــه ب
سوال بیسـت و دو گزینـه اي   1آزمایشگاه هر کدام با 

جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش آوري شــدند.جمــع...و
دوره عبارت است از ساختمان کلیه مدارس متوسـطه  

کـه بـر  1397-98دوم شهر اردبیل در سال تحصـیلی  
ــات اخذ  ــاس اطالع ــوزش و   اس ــازمان آم ــده از س ش

باشد. در میمدرسه70پرورش استان اردبیل بالغ بر 
شـماري  گیري از روش کـل پژوهش حاضر براي نمونه

بدین منظور لیست و آمار کلیه مـدارس  استفاده شد،
یــک نــواحی متوسـطه دوره دوم شــهر اردبیــل بــه تفک 

مورد استناد قرار گرفتند.

هایافته
) عمـر  %6/8مدرسـه ( 6درفقـط نتایج نشـان داد کـه   

الـی  10سال بوده و مـابقی بـین   10ساختمان کمتر از 
69(درصــد 6/98قـدمت داشـتند،   و بیشـتر سـال 30

3/74شده داشتند، مدرسه) کپسول اطفاء حریق شارژ
بـا وسـایل   ي اولیـه هـا جعبه کمک)مدرسه52(درصد 

ي هـا شیشـه )مدرسـه 69(درصد 6/98کامل داشتند، 
تعـدادي از  %) 4/1الم داشتند و فقـط یـک مدرسـه (   س

)مدرسه43(درصد 4/61یش شکسته بودند، هاشیشه
درصد 9/12که فاقد نواقص ساختمانی بودند در حالی

7/25داراي نواقص ساختمانی خطرسـاز و  )مدرسه9(
خطـر  واقص ساختمانی بیمدرسه) داراي ن18(درصد 
بالکن یا تراس مرتبط با )مدرسه6(درصد 6/8بودند. 

داراي حوض یـا  )مدرسه2(درصد9/2کالس داشتند، 
51(درصـد  9/72محوطه مدرسه بودند، حوضچه در
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ــه ــد، در   )مدرس ــطراري بودن ــاي اض 70داراي دره
مدرسه) عالئم یا متون هشداردهنده خطر 49درصد (

مدرسه) ضایعات 67درصد (7/95ر نصب شده بود، د
6/78میز و صندلی بـه انبـار انتقـال یافتـه بودنـد، در      

مدرســه) از لولــه کشــی گــاز بــه عنــوان  55درصــد (
درصـد 4/21کردنـد و  مـی سوخت مصرفی اسـتفاده 

ع مثل فن کوئل یا پکیج برقی مدرسه) از سایر مناب15(
ــره ــد بوبه ــد، در من ــد (6/58دن ــه) 41درص مدرس

هـا سـردکن ایمنی در زیر تابلوهاي برق و آبپوشکف
ــود، در    ــده ب ــب ش ــد (6/68نص ــه) 48درص مدرس

ممنوعیـت نصـب سیسـتم تولیـد اشـعه در مدرسـه و       
69درصــد (6/98اطــراف آن رعایــت شــده بــود، در 

ــوابط در    ــابق ض ــق مط ــاء حری ــتم اطف ــه) سیس مدرس
ــود، در     ــده ب ــب ش ــدارس نص ــد (3/94م 66درص

ــی در آز ــامایشــگاه، کارگــاهمدرســه) اصــول ایمن و ه
6/94فضاهاي ورزشی و بازي رعایـت شـده بـود، در    

قابل شستشو بودند.هامدرسه) کف کالس66درصد (
مدرســــه) کلیــــه ســــطوح 62(درصــــد8/88در 

4/94پوش بودند، در ي بهداشتی داراي کفهاسرویس
ي بهداشتی داراي نور هامدرسه) سرویس66درصد (

اقدامات مدرسه) 61د (درص4/87مناسب بودند، در 
ي هــابسـتن آب ســرویس الزم بـراي جلــوگیري از یــخ 

17درصـد ( 3/24بهداشتی انجـام شـده اسـت، فقـط     
ي بهداشتی داراي هاي سرویسهامدرسه) در و پنجره

ــالی  ــد در ح ــیمی بودن ــور س ــه ت ــد (7/75ک 53درص
درصد مـدارس  100مدرسه) فاقد تور سیمی بودند.

مدرسه) 66درصد (3/94داراي دستشویی بودند که 
مدرسـه)  66درصـد ( 3/94داراي دستشویی مسـقف،  

70درصد (100هايدستشوییداراي آب گرم بودند،
درصـد  9/92مدرسه) قابل شستشو بودنـد و ارتفـاع   

متـر از سـطح زمـین    سـانتی 60-75مدرسه) بین 65(
ــود،  ــی  66درصــد (2/94ب ــه کش مدرســه) داراي لول

مدرســه) بــه 45درصـد ( 3/64صـابون مــایع بودنــد.  
درصـد  9/32شـدند و  مـی وسیله شوفاژ تامین گرمـا 

1/97کردند، میمدرسه) از بخاري گازي استفاده23(

یا شوفاژها داراي نشـان  هامدرسه) بخاري68درصد (
ــد و  ــتاندارد بودنـ ــد (6/98اسـ ــه) 69درصـ مدرسـ

داراي دودکش مناسب بودنـد، هیچکـدام از   هابخاري
ــورد بر  ــدارس م ــراب   م ــازاي خ ــایل گرم ــی وس رس

ــتند. ــتم برودتـــی در نداشـ ــد (9/82سیسـ 58درصـ
مدرسـه) وجــود نداشـت و در مدارســی کـه سیســتم    

مدرسـه) از کـولر و   6درصـد ( 6/8برودتی داشـتند،  
کردنـد و  مـی مدرسه) از پنکه اسـتفاده 4درصد (7/5

12درصد (1/17بقیه از سایر وسایل بهره مند بودند. 
یل برودتـی اسـتاندارد بودنـد در    مدرسه) داراي وسا

ــد عالمــت 58درصــد (9/82کــه حــالی مدرســه) فاق
درصد 4/81در استاندارد روي وسایل سرمازا بودند.

ــره 57( ــه وســیله پنج ــه ب ــامدرســه) تهوی ــورته ص
مدرسه) از هردو یعنـی  13درصد (6/18گرفت و می

کردنـد. مـی و هم وسایل برقـی اسـتفاده  هاهم پنجره
30روشـنایی مـدارس تحـت بررسـی در     نحوه تامین

70در ) بـوده و هـا مدرسه) طبیعی (پنجره21درصد (
طبیعی و هم مصنوعی (بـرق)  مدرسه) هم 49درصد (

یشـان داراي  هامدرسه) کالس2درصد (9/2. فقط بود
اندازه پنجره کمتر از یک ششم کف کالس بود و فقـط  

6/18مدرسه) نور کـافی نداشـتند، در   2درصد (9/2
فاقـد پـرده یـا کرکـره     هـا مدرسه) کالس13درصد (

هـا مدرسه) پنجـره کـالس  9درصد (9/12بودند، در 
ان قـرار داشـتند کـه بـا    آمـوز دانـش در سمت راست 

اکثـر مـدارس مـورد    .استانداردها مطابقـت نداشـت  
بررسی از چاه جاذب یا سیستم فاضـالب شـهري بـراي    

48(درصـد  68کردنـد، در  مـی دفع فاضالب اسـتفاده 
علیـرغم  مدرسه) مجاري فاضالب رو تعبیه شده بـود. 

ــه در  ــل زبال ــد (3/91حم ــط 64درص ــه) توس مدرس
هــامدرســه) زبالــه 4درصــد (8/5شــهرداري، در 

مدرســه) 2درصــد (9/2شــدند و در مــیســوزانده
نســبت بــه تلنبــار نمــودن زبالــه در اطــراف مدرســه  

70درصـد ( 100زباله در آوريجمعشد. میمبادرت
6/98گرفـت و در  مـی درسه) در سطل زباله انجامم

هـم داراي سـطل زبالـه    هـا مدرسه) سالن69درصد (
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درصد حیاط مدارس داراي سـطل زبالـه   100بودند، 
مدرسـه)  26درصد (1/37بودند ولی تفکیک زباله در 

مدرسه) مـواد  50درصد (4/71در گرفت.نمیانجام
رسـه)  مد67درصـد ( 7/95د کـه  شمیغذایی عرضه

متصدیان عرضه مواد غـذایی داراي کـارت تندرسـتی    
درصــد مــدارس، مــواد غــذایی    100بودنــد و در 

55درصــد (6/78در شــده بهداشــتی بودنــد.عرضــه
درصـد آنهـا داراي   4/71مدرسه) بوفه دایر بود کـه  

قابـل  هـا درصـد بوفـه  6/88یخچال ویترینی بودند و 
9/92درصد داراي قفسه مواد غـذایی، 6/98شستشو، 

درصــد میــز 1/97درصــد داراي میــز عرضــه ســالم، 
در و هــادرصــد بوفــه9/52عرضــه قابــل شستشــو و 

درصـد داراي  7/57، داراي تور سیمی بودندهاپنجره
6/98درصـد داراي تهویـه و  2/57ظرفشویی بوده و 

مـدارس  یـک از هـیچ ند.درصد روشنایی مناسب داشت
نداشـتند.  کشی مشـکلی مورد بررسی از نظر آب لوله

هـا ، شیرهاي آب و ارتفاع آبخوريهاوضعیت آبخوري
9مدرسه (6مطابق با استانداردها بودند ولی فقط در 

ــت.    ــود داش ــره آب وج ــزن ذخی ــد) مخ ــه درص هم
در مدارس مورد بررسی قابـل شستشـو   هادستشویی

بوده و اکثراً در فضـاي مسـقف قـرار داشـته و داراي     
لوله کشی صابون مایع آبگرم بودند و اغلب نیز داراي

منطبـق بـر اسـتانداردها    هـا بوده و ارتفاع دستشـویی 
مورد بررسی از نظـر  ي مدارس هاهمه توالتبودند.

هـا، کشی و قابل شستشو بودن توالـت داشتن آب لوله
بـودن درهـا منطبـق بـا     داشتن تهویه مناسـب و سـالم  

1/97در وسـایل تـامین حـرارت   استانداردها بودنـد.  
ــدار  ــد م ــد و   درص ــتاندارد بودن ــان اس س داراي نش

درصد مدارس داراي دودکش 6/98نیز در هابخاري
مناســب بودنــد، در مــدارس مــورد بررســی وســایل 

مــدارس مــورد گرمــازاي خــراب مشــاهده نگردیــد.
30مدرســه (21مطالعــه از نظــر وضــعیت روشــنایی 

کردند میاستفادههادرصد) از روشنایی طبیعی پنجره
ــابقی از تر ــی از روو م شــنایی طبیعــی و مصــنوعی کیب

) مـدارس  %9/92مدرسـه ( 65مند بودند. (برق) بهره

شـم  یشان مناسب یعنی بـیش از یـک ش  هااندازه پنجره
یشـان  ها) کـالس %90مدرسه (63کف کالس بودند و 

ــو ــد. در  داراي ن ــافی بودن ــه (68ر ک ) %2/97مدرس
ب برخـوردار بودنـد و   از روشنایی برق مناسهاکالس
کرکـره  داراي پـرده یـا  %)90مدرسـه ( 63هايکالس

در سـمت  هـا ) پنجـره %5/61مدرسـه ( 43بودند. در 
ان قــرار داشــتند کــه کمتــر از حــد آمــوزدانــشچــپ 

90در مـدارس مـورد بررسـی    باشـد. مـی استاندارد
مدرســه) داراي نمازخانــه منطبــق بــا    63درصــد (

مدرسه) 13درصد (6/18استانداردها بوده ولی فقط 
استاندارد بوده و فقـط  کفپوشي سالن ورزشی با دارا

ســتگاه تهویــه در مدرســه) داراي د15درصــد (4/21
مدرسـه)  66درصـد ( 3/94نـد. در  سالن ورزشی بود

. دیوار و کف سالم و تمیز بوداتاق دبیران داراي سقف،
مدرسـه) در زیـر   41درصد (6/58ایمنی در کفپوش

86بود. در نصب شدههاتابلوهاي برق و آب سردکن
مدرسه) حـوادث در دفتـر مدرسـه ثبـت    60درصد (

مدرسه) تمهیدات الزم 44درصد (9/62شد و در می
ــات در     ــدا و ارتعاش ــگیري از سروص ــور پیش ــه منظ ب

درصـد  6/86ي درسی انجام گرفتـه بـود. در   هاکالس
.. .مدرسه) ممنوعیت نصب سیستم تولیـد اشـعه و  48(

مدرسه) جایگاه 18درصد (7/25رعایت شده بود. در 
. ي درس نبـود هـا سوخت در خارج از ساختمان کـالس 

فـاء حریـق   مدرسـه) سیسـتم اط  61درصد (1/87در 
66درصـد ( 3/94. در مطابق ضوابط نصب شده بـود 

و هـا و آزمایشـگاه هـا رکارگـاه مدرسه) اصول ایمنی د
ابق ضوابط و اسـتانداردها  فضاهاي ورزشی و بازي مط

ــود ــد (1/67. در بـ ــاي  47درصـ ــه) تابلوهـ مدرسـ
ي خـروج  هادهنده ایمنی، مسیرهاي فرار و راههشدار

3/94.. وجـود داشـت. در   .اضطراري، تابلوهاي بـرق و 
قاوم، مسـطح و  مهامدرسه) از کف کالس66درصد (

مدرسه) از سـقف  65درصد (9/92.قابل شستشو بود
. در بدون شکاف و به رنگ روشن بـود صاف، هاکالس

مدرسـه) تابلوهـاي کـالس    70رس (درصد مـدا 100
رسـد  مـی درس در محل مناسبی که نور کافی به آنها
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مدرسه) تـابلوي  69درصد (6/98. در نصب شده بود
9/69. ان بودنـد آمـوز دانشها در معرض دید کالس

ي کـالس درس از تختـه   مدرسـه) تابلوهـا  44درصد (
یی که ها. کالسسیاه یا سبزرنگ مناسب و غیربراق بود

نـد  و سالم و غیربـراق بود ایت برد استفاده کردهاز و
درصد 6/88. در مدرسه) بود66درصد (3/94مل شا

ي مـدارس مـورد بررسـی    هـا مدرسه) از کـالس 62(
. بودسانتی متر20/2فاصله تخته تا ردیف اول کمتر از 

مربـع  متر25/1مدرسه) حداقل 61درصد (1/87در 
. شـده بـود  در نظر گرفتهآموزدانشسطح براي هر 

مدرسه) حداکثر ابعاد قابل قبول 61درصد (1/87در 
.بـود متر طول رعایـت شـده   8در کالس درس یعنی 

دو دره هـا مدرسـه) کـالس  10درصد (3/14فقط در
(بـراي ورود و خـروج اضـطراري).    بودندساخته شده 

مدرســه) ارتفــاع ســطح کــالس 56درصــد (4/91در 
مدرسـه)  65(درصـد  9/92. در بـود حداقل سه متـر 

تابلوهاي کالس درس شامل تخته سیاه یـا وایـت بـرد    
ان نصـب  آموزدانشسانتی متر باالتر از شانه 80-70

مدرسه) طول و ارتفاع 62درصد (6/88. در بودشده 
80/30تابلوي کالس درس (تخته سیاه یا وایـت بـرد)   

ي مـدارس  هـا درصـد کـالس  100. در بودسانتی متر
ان وقتـی کـه   آمـوز دانـش سه) مدر70مورد بررسی (

کـف پایشـان بـه    سـتند نشمـی روي نیمکت یا صـندلی 
درصـد  4/81شـد. در  مـی راحتی با کف کالس مماس

مدرسه) پشـتی نیمکـت یـا    57مدارس مورد بررسی (
کمی متمایل به عقب بوده و با سطح نیمکت هاصندلی

درصـد  1/97. در داشـت درجـه  100یا صندلی زاویه 
ان آموزدانشمیز در سطح ساعد مدرسه) بلندي68(

مدرسه) پریزهـاي  63درصد (90. در رفتگمیقرار
برق به تعداد مورد نیـاز بـراي اسـتفاده از پروژکتـور     

مدرسه) دستگاه 59درصد (3/84نصب شده بود. در 
ویدئو پروژکتور در جاي مناسب نصب شده بـود. در  

مدرســه) پــرده ســفید نمــایش در 50درصــد (4/71
ســـانتی متـــر از ردیـــف اول صـــندلی 20/2فاصـــله 

70درصـد مـدارس (  100. ان قرار داشـت آموزدانش

و هـا آمیزي کالس درس شـامل سـقف  مدرسه) رنگ
درصد مـدارس  4/71. در دیوارها به رنگ روشن بود

ــاق  50( ــه) در اتــ ــتفاده از  ITمدرســ ــت اســ جهــ
ي ضخیم براي تاریک سازي هاپروژکتور از پردهویدئو

مدرسـه) کـف   63درصـد ( 90در د.استفاده شده بـو 
محوطه آبخوري قابل شستشـو، داراي شـیب کـافی و    

درصد 7/95. در اسب به طرف مجراي فاضالب بودمن
از جـنس قابــل  هـا آبخــوريمدرسـه) دیـوار لبـه   67(

اسب به طرف مجـراي  شستشو بوده و داراي شیب من
مدرســه) دیــوار 67درصــد (7/95. در فاضــالب بــود

از جـنس قابـل شستشـو بـود. در     هـا اطراف آبخـوري 
ــومی هــامدرســه) آبخــوري59درصــد (3/84 ي عم

یرهاي مناسب یـا آب سـردکن   ان داراي شآموزدانش
مدرسه) حـداقل بـراي هـر    58درصد (9/82. در بود
نفر یک شیر آبخـوري پـیش بینـی شـده بـود. در      45

متـري آبخـوري   15مدرسه) فاصله 61درصد (1/87
57درصـد ( 4/81بـود. در  از دستشویی رعایت شـده  

گیــر مناســب از کرکــره یــا ســایههــامدرســه) پنجــره
مدرســه) 26درصــد (1/37برخــوردار بودنــد. فقــط 

ي مشرف به فضاي خارجشـان از تـور سـیمی    هاپنجره
ــد.   ــوردار بودنـ ــد (1/97برخـ ــه) 68درصـ مدرسـ

ــاکــالس ــوردار  ه ــب برخ ــورگیري مناس ي درس ا ز ن
ــد. در  ــاپنجــرهمدرســه)61درصــد (1/87بودن ي ه

ان قـرار داشـتند. در   آمـوز دانشکالس در سمت چپ 
حــدوداً هــامدرســه) ســطح پنجـره 68درصـد ( 1/97

4/71شـدند. در  مـی شامل یک پنجم مسـاحت کـالس  
جهـت تهویـه   هاي کالسهامدرسه) پنجره50درصد (

مناسب طوري ساخته شـده بودندکـه قسـمت میـانی     
متحــرك آنهـا ثابــت و دو قســمت زیــر و بــاالي آنهــا 

ي هـا مدرسه) در کالس5درصد (1/7بودند. فقط در 
درس دســتگاه دماســنج نصــب شــده بــود کــه همــه  

سـالم بـوده و دمـاي    هاي دماسنج در کالسهادستگاه
درصد 9/72. در ) بود18-21س بر اساس درجه (کال

ي درس داراي فضــاي تهویــه هــامدرســه) کــالس51(
عب) بود. در متر مک5/4(آموزدانشمناسب براي هر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
j.h

ea
lth

.1
1.

4.
52

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/j.health.11.4.529
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2264-en.html


535و همکاران اعظم راستگو...وضعیت بهداشت محیط مدارس

ي درس هــامدرســه) در کــالس 61درصــد (1/87
بـاالتر  هاسانتی متر از کف کالس120حداقل هاپنجره

سایر نتـایج  سانتی متر زیر سقف ادامه داشتند.20و تا 
آمده است.1در جدول 

ي بهداشت محیط اولویت دار مدارس مورد مطالعههاشاخص.1جدول 

درصد با استانداردها دارند50طباق کمتر از هایی که میزان انشاخصردیف
فراوانی

درصدتعداد
313/44وجود کارگاه در مدرسه1
69وجود اتاق بهداشت در مدرسه2
2130وجود سالن اجتماعات در مدرسه3
1218وجود سالن ورزشی4
345/48پریزهاي برق داراي سرپوش ایمنی5
168/22هقطع پریزهاي بالاستفاد6
28/2داراي تور سیمیهاي کالسهاپنجره7
117/15ان معلولآموزدانشمخصوص وجود گذرگاه8
187/25وجود آبخوري مسقف در مدرسه9

2029سانتی متر است30ي مدرسه بیش از هاعرض پله10
1724سانتی متر است120ي مدرسه بیش از هاطول پله11
66/8سال است10مدرسه کمتر از عمر ساختمان12
346/48سیم کشی برق توکار است13
191/27وجود درهاي خروج اضطراري در مدرسه14
3550مدرسه فاقد جایگاه سوخت است15
710وجود مخزن ذخیره آب در مدرسه16
173/24ي بهداشتی داراي تور سیمی هستندهاي سرویسهادرها و پنجره17
121/17وجود سیستم برودتی در مدرسه18
276/38فاضالب مدرسه به سیستم فاضالب شهري متصل است19
276/38باشدمیدرب و پنجره بوفه مجهز به تور سیمی20
3550باشدمیمتر مربع2000مساحت مدرسه حداقل 21
2232حیاط مدرسه کف سازي شده است22
345/48سیم کشی برق ایمن است23
261/37ان معلول در طبقه اول قرار دارندآموزدانش24
99/12متر دارند8یی که طول کمتر از هاکالس25
178/23باشدمیي بهداشتی مجهز به تور سیمیهادرب و پنجره سرویس26
2130)هااستفاده از روشنایی طبیعی (پنجره27
103/14هادودره بودن کالس28
261/37مشرف به فضاي خارج از تور سیمی برخوردارند؟هاآیا پنجره29
51/7آیا در کالس دما سنج نصب شده است؟30

بحث
تعیین وضعیت فاضالب «در رابطه با سوال اول پژوهش

و نحوه دفع آن در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم 
سیستم دفع فاضالبنتایج نشان دادند که »شهر اردبیل

) از طریق فاضـالب شـهري بـوده    %6/38مدرسه (27

از چـاه جـاذب اسـتفاده   )%60مدرسـه ( 42ولی تعداد 
باشد. در ضمن میکردند که منطبق با استانداردهامی
د بررسی حیـاط داراي  مدارس مور)%68مدرسه (48

ــدمجــراي فاضــالب ــا مطالعــه گنجــی و  ، رو بودن ــه ب ک
وضـعیت  صـد در100) با توجه به انطبـاق  3(همکاران
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دفع فاضـالب بـا اسـتانداردها در آن مطالعـه، و سـایر      
ــاران (  ــیردره و همک ــژوهش ش ــد پ ــات مانن )، 4مطالع

ــاران ( ــاران (5شــهریاري و همک ــان و همک )، 6)، ملکوتی
)، 8)، نـــاظمی و همکـــاران (7درگـــاهی و همکـــاران (

)، داود 10)، آقالري و همکاران (9مظلومی و همکاران (
ــاران ( ــالرك و همک ــاران (و )11ب ــی و همک ) 12ززول

مطابقت دارد. 
و آوريجمـع تعیـین وضـعیت   «در خصوص سوال دوم 

دفع مواد زایـد (زبالـه) در مـدارس مقطـع متوسـطه      
64کــه در نتــایج نشــان داد» دوره دوم شــهر اردبیــل

زباله به وسیله شهرداري انجامحمل) %3/91مدرسه (
ــه در همــه آوريجمــعشــود و وضــعیت مــی 70زبال

ــه ( ــت و در  %) 100مدرس ــتی اس ــه 44بهداش مدرس
گیرد کـه بـا مطالعـه    می) تفکیک زباله صورت9/62%(

)،3)، گنجـــی و همکـــاران (13پیـــرزاده و همکـــاران (
)، 14)، ســهرابیان و همکــاران (4شــیردره و همکــاران (

ــاران ( ــاران (5شــهریاري و همک ــان و همک )، 6)، ملکوتی
ــاتی ( ــاران ( 15حبوب ــاظمی و همک ــومی و 8)، ن )، مظل

)، بـــالرك و 10)، آقـــالري و همکـــاران (9همکـــاران (
ــاران ( ــاران11همکـ ــی و همکـ ــر 12()، ززولـ ) از نظـ

زبالـه در مـدارس مـورد مطالعـه، انطبـاق      آوريجمع
دارد ولی از نظر تفکیک زباله، وضعیت مدارس مـورد  
مطالعه دراین پژوهش نسبت به سایر مطالعات ماننـد  

)، بــه اســتانداردها 5پــژوهش شــهریاري و همکــاران (
نزدیکتر است.

ــارم   ــوم و چه ــی«در مــورد ســواالت س ــعیت تعی ن وض
ــرویس ــتی س ــابهداش ــع  ه ــدارس مقط ــتی م ي بهداش

یت تعیـین وضـع  «و » متوسطه دوره دوم شهر اردبیـل 
..) .تسهیالت بهداشـتی (آبخـوري، توالـت، دستشـویی و    

، نتایج »مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل
ي هـا ) توالـت %9/92مدرسـه ( 65نشان دادند کـه در  
ــتمــدارس ســالم بود ــد و همــه توال ــان داراي آب ه

هـا ند، همه توالـت کشی بوده و قابل شستشو بودلوله
ي مـدارس  هـا داراي تهویه بوده و درب همـه توالـت  

ي هــانــد و اکثریــت توالــتمــورد بررســی ســالم بود

ــ ــه بود مـ ــیلنگ و آفتابـ ــر  دارس داراي شـ ــد. اکثـ نـ
ي مدارس شیر آب سالم داشته و مسقف هادستشویی

60-75اسب یعنـی  ارتفاع منبوده، داراي آبگرم، داراي
کشـی  از سـطح زمـین و اکثـراً داراي لولـه    متـر  سانتی

ي هـا اکثریـت سـطوح سـرویس   صابون مـایع بودنـد.  
بهداشتی مدارس مورد بررسی داراي کفشوي بوده و 

مناسب برخـوردار بودنـد، در ضـمن اقـدامات     از نور
ي هـا الزم براي جلـوگیري از یـخ بسـتن آب سـرویس    

ــود. و  ــه ب ــی درب و پنجــره بهداشــتی صــورت گرفت ل
ي بهداشتی مدارس مورد مطالعه فقـط در هاسرویس

سیمی بودند، که بـا  ) مجهز به تور%3/24مدرسه (13
)، شـیردره و همکـاران   13مطالعه پیرزاده و همکاران (

)، کرمـانی و 16)، دهقانی و همکاران (15)، حبوباتی (4(
)، آقــالري و  8و همکــاران ( )، نــاظمی 17همکــاران ( 

) مطابقـت دارد  12ززولی و همکاران (و)10همکارن (
ولی با نتایج به دست آمده توسـط نشـاط و همکـاران    

)، 3)، گنجـی و همکـاران (  19)، ززولی و همکـاران ( 18(
ــاران ( ــهرابیان و همک ــاران (14س ــی و همک )، 20)، خلیل

)، دهقـانی و همکـاران   21رایگان شیرازي و همکـاران ( 
پــالومبو و همکــاران )،21)، نقــی زاده و همکــاران (16(
ي بهداشـتی  ها) مطابقت ندارد و وضعیت سرویس22(

مــدارس مــورد مطالعــه در پــژوهش حاضــر بهتــر از 
باشد. میمطالعات یاد شده

تعیـین وضـعیت بهداشـتی بوفـه     «راجع به سوال پـنجم  
، نتایج »مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

ــان داد ــه نشـ ــه (55کـ ــه داراي بو) %6/78مدرسـ فـ
داراي یخچـال  هـا ) بوفـه %8/54مدرسه (38ندکه بود

ــه   ــوده و بوف ــی ب ــه (47ویترین ــل %1/67مدرس ) قاب
ــو،  ــه مــواد  %1/77مدرســه (54شستش ) داراي قفس

بوفـه داراي میـز عرضـه    )%4/71مدرسه (50غذایی، 
داراي میـز عرضـه   ها) بوفه%7/75مدرسه (53سالم، 

مجهـز بـه   هـا ) بوفه%6/38مدرسه (27قابل شستشو، 
) %3/45مدرسـه ( 38، هـا تور سیمی در درها و پنجره

داراي هـا ) بوفـه %2/57مدرسه (40داراي ظرفشویی، 
روشنایی مناسـب  ها) بوفه%1/77مدرسه (54تهویه و 
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ا نتــایج داشــتند کــه در مقایســه بــا مطالعــات قبلــی بــ
ــه ــتب ــاران (  دس ــیردره و همک ــط ش ــده توس )، 4آم

ــاران ( ــاران ()، م5شــهریاري و همک ــان و همک )، 6لکوتی
)، برجســته عســکري و  23شــریفی راد و همکــاران ( 

)، همخوانی دارد ولی بـا نتـایج مطالعـات    24همکاران (
)، 3)، گنجـــی و همکـــاران (13پیـــرزاده و همکـــاران (
ــاران (  ــهرابیان و همک ــاران ( 14س ــاظمی و همک )، 8)، ن

ــاران ( ــالري و همک ــاران (10آق ــی و همک ) 12) و ززول
ارد و نتایج مطالعـه فعلـی بـا اسـتانداردها     مطابقت ند

همخوانی بیشتري دارد.
ــم   ــوال شش ــوص س ــانی  «در خص ــت مک ــین موقعی تعی

مدارس مقطـع متوسـطه دوره دوم شـهر اردبیـل از     
) در %5/21مدرسـه ( 15»لحاظ نزدیکی بـه بزرگـراه  

متـر از بزرگـراه یـا جـاده اصـلی      500فاصله کمتـر از  
شـهرك صـنعتی یـا    ) نزدیـک  %10مدرسه (7پرتردد، 

ــلوغ،    ــاري ش ــز تج ــه (6مراک ــک %) 5/8مدرس نزدی
نزدیـک خطـوط فشـار    %) 4/1مدرسـه ( 1گورستان و 

درصـد مـدارس   4/41قوي برق قرار داشـتند. یعنـی   
مورد مطالعه در موقعیت مکانی نامناسبی قرار داشتند 

)، شــهریاري و 19کـه بــا مطالعــه ززولــی و همکــاران ( 
) تطابق داشت.8ان ()، ناظمی و همکار5همکاران (

تعیین وضـعیت ایمنـی مـدارس    «در مورد سوال هفتم 
نتـایج نشـان   »مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیـل 

ــه  ــد کـ ــه (11دادنـ ــذرگاه %) 7/15مدرسـ داراي گـ
%) 50مدرسـه ( 35ان معلـول،  آمـوز دانـش مخصوص 

مدرسـه  62رطبقـه اول،  ان معلول دآموزدانشکالس 
مدرسـه  51بوده و در لغزنده نهاکف سالن%) 6/88(
مدرسـه  59لغزنده نبـوده، در  هاکف کالس%) 9/72(
ــه%) 3/84( ــوده، در هــاپل ــاظ ب مدرســه 20داراي حف
در ومتـر بـوده  تیسان30بیشتر از هاعرض پله%) 29(

سـانتی  120بیشـتر از  هـا طول پلـه %) 24مدرسه (17
کمتر از %) 6/8مدرسه (6. عمر ساختمان فقط متر بود

، %) دیوار داشـت 92مدرسه (65حیاط وبودهسال10
69، %) بتنــی یــا آســفالت بــود32مدرســه (22حیــاط 

شده ول اطفاء حریق شارژداراي کپس%) 6/98مدرسه (

ي هـا داراي جعبـه کمـک  %) 3/74مدرسـه ( 52بودند، 
%) 6/98مدرسـه ( 69اولیه با وسایل کامل بودنـد، در  
%) 4/91مدرسـه ( 64سیم کشی برق توکار بـوده، در  

68بالکن یا تراس مرتبط با کالس وجـود نداشـت، در   
ــه ( ــه   %) 1/97مدرس ــچه در محوط ــا حوض ــوض ی ح

%) 9/72مدرســه (51مدرســه وجــود نداشــت، در   
مدرسـه  49درهاي اضـطراري تعبیـه نشـده بـود، در     

عالئم و متون هشدار دهنده خطر نصـب شـده   %) 70(
ه ضایعات میز و صندلی ب%) 7/95مدرسه (67بود، در 

ــه   ــال یافت ــار انتق ــدانب ــه (55، در بودن %) 6/78مدرس
مدرسـه  41کشی گـاز بـوده، در   سوخت مصرفی لوله

ایمنی در زیـر تابلوهـاي بـرق و آب    کفپوش%) 6/58(
جایگاه %) 3/24مدرسه (17نصب شده، در هاسردکن

69قرار داشت، در هاسوخت خارج از ساختمان کالس
مطابق با ضوابط سیستم اطفاء حریق%) 6/98مدرسه (

اصـول ایمنـی در   %) 3/94مدرسه (66نصب شده، در 
و فضـاهاي ورزشـی و بـازي    هـا و کارگاههاآزمایشگاه

هـا کـف کـالس  %) 3/94مدرسـه ( 66رعایت شده، در 
ــا مطالعــات نقــی زاده و   ــد کــه ب قابــل شستشــو بودن

ــاران ( ــاران (  21همک ــکري و همک ــته عس )، 24)، برجس
)، ززولـی  10(لري و همکاران)، آقا8ناظمی وهمکاران (

مطالعـات  ج) مطابقت داشت ولی با نتای12و همکاران (
ــاران ( ــی و همکـ ــاران (19ززولـ ــی و همکـ )، 3)، گنجـ

ــاران (  ــهریاري و همک ــاران ( 5ش ــی و همک )، 20)، خلیل
) 11)، بــالرك و همکــاران (  7درگــاهی و همکــاران ( 

مطابقت نداشت و ایمنی مدارس مورد مطالعه حاضر 
تري نسبت به آنها داشت. وضعیت به

مقایسـه وضـعیت بهداشـت    «در خصوص سوال هشتم 
محیطــی مــدارس مقطــع متوســطه دوره دوم شــهر  

31کـه تعـداد   نتـایج نشـان داد  » اردبیل با استانداردها
6، بودنـد از وجود کارگاه بـی بهـره   %) 3/44مدرسه (
%) 30مدرسـه ( 21فاقد اتـاق بهداشـت،   %) 9مدرسه (

فاقـد سـالن   %) 18مدرسـه ( 12ات، فاقد سالن اجتماع
پریزهــاي بــرق فاقــد %) 5/48مدرســه (34ورزشــی، 

ــی،   ــرپوش ایمن ــه (16س ــع  %) 8/22مدرس ــدم قط ع
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هاپنجره کالس%) 8/2مدرسه (2پریزهاي بال استفاده، 
فاقـد گـذرگاه   %) 7/15مدرسـه ( 11فاقد تور سیمی، 

%) 4/11مدرسـه ( 18ان معلول، آموزدانشمخصوص 
هـا عرض پله%) 29مدرسه (20مسقف، فاقد آبخوري 

هـا طول پله%) 24مدرسه (17سانتی متر، 30کمتر از 
ــر از  ــر، 120کمت ــانتی مت ــه (6س ــد %) 6/8مدرس فاق

فاقــد %) 50مدرســه (35درهــاي خــروج اضــطراري، 
فاقـد مخـزن ذخیـره    %) 10مدرسه (7جایگاه سوخت، 

ــه (17آب،  ــره %) 3/24مدرسـ ــا و پنجـ ــادرهـ ي هـ
مدرسـه  12داشتی فاقد تـور سـیمی،   ي بههاسرویس

%) 6/38مدرسـه ( 27فاقد سیسـتم برودتـی،   %) 1/17(
27فاضالب فاقد اتصـال بـه سیسـتم فاضـالب شـهري،      

درب و پنجره بوفه فاقد تور سـیمی،  %) 6/38مدرسه (
متـر مربـع،   2000مساحت کمتر از %) 50مدرسه (35
34حیاط مدرسه کف سازي نشده، %) 32مدرسه (22

مدرسـه  26سیم کشی برق نـاایمن،  %) 5/48(مدرسه 
ان معلول در طبقـات بـاالي   آموزدانشکالس %) 1/37(

8کمتر از هاطول کالس%) 9/12مدرسه (9ساختمان، 
ــر،  ــه (17متـ ــره%) 8/23مدرسـ ــادرب و پنجـ ي هـ

مدرسـه  21ي بهداشتی فاقد تـور سـیمی،   هاسرویس
ــره  %) 30( ــی پنج ــور طبیع ــتفاده از ن ــدم اس ــاع 10، ه

مدرسـه  26فاقـد دو در،  هـا کـالس %) 3/14رسه (مد
که باید بوددماسنج نصب نشده هادر کالس%) 1/37(

با توجه بـه اسـتانداردهاي بهداشـت محـیط مـدارس      
نسبت به رفع اشکاالت یاد شده اقدام گردد تا سـالمتی  

ان و اصحاب مدارس به مخاطره نیفتد. آموزدانش
ي هااکثر نمازخانهکه دادنتایج دیگر این پژوهش نشان

مدارس مورد بررسی تمیز و عاري از بـوي نـامطبوع   
ولی مدارسی که داراي سالن ورزشـی هسـتند،   بودند
کفپـوش یشان داراي هاسالن%) 6/18مدرسه (13فقط 

%) 4/21مدرســـه (15و فقـــط در بـــودهاســـتاندارد 
. در اکثر بودندي ورزشی داراي دستگاه تهویههاسالن

ان داراي سقف، دیوار و کف سـالم و  مدارس اتاق دبیر
ي هــاکفپــوش%) 6/58مدرســه (41تمیــز بودنــد. در 

نصـب  هـا ایمنی در زیر تابلوهاي برق و آب سـردکن 

ثبت حوادث در دفتـر  %) 86مدرسه (60شده بود. در 
ــودمدرســه انجــام شــده  %) 9/62مدرســه (44. در ب

ــدا و    ــگیري از سروص ــور پیش ــه منظ ــدات الزم ب تمهی
. در بـود ي درسی انجـام گرفتـه   هار کالسارتعاشات د

ممنوعیت نصـب سیسـتم تولیـد    %) 6/68مدرسه (48
ي ارتباطــات الکترونیکــی،  هــااشــعه نظیــر دســتگاه  

ي تقلیل فشار گاز و پست فشار قوي برق در هاایستگاه
که با توجـه بـه   بودمدرسه و اطراف آن رعایت شده 

یت که این ممنوعیت در آنها رعا%) 4/31مدرسه (22
بخشـی جهـت رفـع ایـن نقیصـه      بـود عـزم بـین   نشده 

سیســتم %) 1/87مدرســه (61شــود. در مــیاحســاس
اطفاء حریق مطابق ضـوابط در مدرسـه نصـب شـده     

از تخته سیاه یا سـبز  ها. علیرغم اینکه تابلوي کالسبود
ــب غیر ــد، در  مناس ــودار بودن ــراق برخ ــه 8ب مدرس

تر از فاصله تختـه کالسـی تـا ردیـف اول بیشـ     %) 4/11(
تـابلوي کالسـی   %) 1/7مدرسـه ( 5متر بـود. در  20/2

متـر بـاالتر از   سـانتی 70-80(تخته سیاه یا وایت بـرد)  
مدرسـه  8ان نصب نشـده بـود و در   آموزدانششانه 

طول و ارتفاع تابلوي کالسـی بـا اسـتانداردها    %) 4/11(
ارتفــاع ســطح %) 6/8مدرســه (6منطبــق نبودنــد. در 

%) 6/18مدرسـه ( 13د. در متـر نبـو  3کالس حـداقل  
پشتی نیمکت یا صندلی کمی متمایل به عقب نبوده و با 

درجـه نداشـت. در   100سطح نیمکت یا صندلی زاویه 
ویدئو پروژکتور در جاي مناسب %) 7/15مدرسه (11

پرده سفید %) 6/28مدرسه (20نصب نشده بود و در 
متـري از ردیـف اول صـندلی    20/2نمایش در فاصـله  

هـم جهـت   ITان قـرار نداشـت. در اتـاق    وزآمـ دانش
%) 6/28مدرسـه ( 20استفاده از ویدئو پروژکتـور در  

پرده ضخیم نصب نشده بود. کـف محوطـه آبخـوري    
قابل شستشو، داراي شیب کافی و %) 10مدرسه (7در 

مدرسه 11مناسب به طرف مجراي فاضالب نبود. در 
ان داراي آمـــوزدانـــشآبخـــوري عمـــومی %) 7/15(

مدرسـه  12مناسب یا آب سردکن نبـود. در  شیرهاي
نفـر  45حداقل یک شیر آبخوري بـراي هـر   %) 1/17(

مدرســه 9پــیش بینــی نشــده بــود. در آمــوزدانــش
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ــله %) 9/12( ــویی   15فاص ــوري از دستش ــري آبخ مت
از هاپنجره%) 6/18مدرسه (13رعایت نشده بود. در 

ــد.    ــوردار نبودن ــب برخ ــر مناس ــایه گی ــا س ــره ی کرک
مدرسـه  44ي مشـرف بـه فضـاي خـارج در     اهپنجره

ــد. در    %) 9/62( ــیمی بودن ــور س ــد ت ــه 9فاق مدرس
ــره%) 9/12( ــاپنجـ ــمت چـــپ   هـ ي کـــالس در سـ

ــش ــوزدان ــود. در  آم ــده ب ــه نش ــه 20ان تعبی مدرس
ي کالس جهت تهویه مناسب طـوري  هاپنجره%) 6/28(

ساخته نشده بودند که قسـمت میـانی آن ثابـت و دو    
مدرسـه  19حرك باشد. در قسمت زیر و باالي آن مت

کــالس درســی داراي فضــاي تهویــه مناســب %) 1/27(
9مکعـب) نبـود و در   متر5/4(آمـوز دانـش براي هر 
یشـان  هاي درسـی پنجـره  هـا کـالس %) 9/12مدرسه (

سانتی متر از کف کالس بـاالتر نبـود و تـا    120حداقل 
سانتی متر زیر سقف ادامه نداشت.20

نتیجه گیري
دست آمده در این مطالعه، بهداشـت  بر اساس نتایج ب

محیط مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل 
ي کشـوري  هـا در مواردي بـا اسـتانداردها و شـاخص   

ــت ــابق نداش ــود   ، تط ــه بهب ــدي ب ــه ج ــد توج ــذا بای ل
استانداردهاي بهداشت محیط مدارس مبذول گردد.

قدردانیتشکر و 
ارشـد  این مقالـه برگرفتـه از پایـان نامـه کارشناسـی      

ــل    ــالمی اردبی ــگاه آزاد اس ــی دانش ــدیریت آموزش م
ثبـت شـده   11921212962019باشد کـه بـا کـد    می

است. بدین وسیله نویسندگان از کلیـه کسـانی کـه در    
مراحل مختلف انجام این تحقیـق مشـارکت و حمایـت    

.نمایندمینمودند، قدردانی 
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