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پذیرش مقاله99/2/23 :

چکیده
مقدمه :ارتقاء سالمت در مدارس همچنان از اولویتهای نظام س المت ب وده اس ت و در ای ن راس اا توه ه ب ه ف ای بهداش ای و رعای ت
اساانداردها یک الزام تعیین کننده است .هدف از پژوهش حاضر آسیبشناس ی ف ای بهداش ای م دارس ابا دایی ن واحی  3و  5آم وزش و
پرورش تبریز بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی  -تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال  6291در م دارس ابا دایی دو ناحی ه آم وزش
و پرورش شهر تبریز که با اسافاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی اناخاب شده بودند ،انجام شد .همعآوری دادهه ا ب ا اس افاده از ک
لیست محقق ساخاه مبانی بر آییننامه بهداشت مدارس انجام شد .دادههای پژوهش با آزمون تحلیل عاملی اکاشافی و با اسافاده از ن رماف زار
 SPSSنسخه  33تحلیل شدند.
یافتهها :تحلیل دادهها ،آسیبهای ف ای بهداشای مدارس را در  8عامل کمب ود س یفون توال ت ،کمب ود ات ا و اماان ات اولی ه بهداش ت،
وضعیت نامناسب بهداشای دساشویی ،کمبود اماانات ثانویه بهداشای ،نامناسب بودن وضعیت آبخوریها ،نامناس ب ب ودن وض عیت بهداش ای
توالتها ،کمبود اماانات مربوط به معاینه و نظافت ،نامناس ب ب ودن آبخ وریه ا را ب ا ارزش وی ژه ب اای ی ک و ب ه عن وان عوام ل اص لی
دساهبندی کردند .در مجموع  16درصد واریانس آسیبهای ف ای بهداشای را تبیین نمود.
بحث و نتیجهگیری :توهه به ارتقاء بهداشت محیط در ف اهای بهداشای و تأمین اماانات ازم مط ابق ب ا اس اانداردها و همچن ین تهی ه
تجهیزات و ف ای ازم ههت ارائه خدمات بهداشای در مدارس ضرورت دارد.
واژگان کل یدی :ف ای بهداشای ،مدارس ،اماانات بهداشای ،اساانداردهای بهداشت ،تحل یل عامل ی
ارجاع :گنجور آذر ،طالبی بهنام .آسیبشناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی در شهر تبریز .مجله پژوهشهای سالمت محور 9999؛ .99- 999 :)9(6
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دریافت مقاله99/3/32 :



طالبی* 2

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

آذر گنجور و همکار

مقدمه

مارسد  ،فضددای اجتمددا ی بد خصولدی اسددت کد

ارتقاء سالمت در مداار

توسدس سدانماه بهاا دت

جهانی در منشدور ایدن سدانماه در اجدال

اتدادا در

آمونش ،تابیت د ر ا خصیتی کودک در آه دک
میگیاد د در لورتی کد تحدت ردش دای لدحیح

توج ب آه ،سدالمتی بداای کودکداه د جوامدر را بد

ردانشناختی مطلوب ر ا یابا ،ب موفقیدت مدیرسدا.

دنبدداد دا ددت اسددت  .)2اخی دااً ددوا ای در مددورد

در این راستا ،دان آموناه نیان ب محیطی سالم ان نظا

مکاری بین نظام ای بهاا ت د آمونش د پدادرش

بهاا تی دارنا تا ملکاد مطلوبی دا ت با دنا .)13

د مافزایدی ایدن دد در راسدتای ارتقداء سدالمت در

نواه یک محدیس خدوب بداای تشدویق

مداار

دیدا مدی دود  .)3مداار

مارس ا ب

در ب دیاری ان

یو نناگی سالم در میاه کودکاه مدورد توجد قداار

کشور ا ان ردیکاد دای جدامر د من دجم در جهدت

گافتد اندا د مدداار

ب دیاری ان کشددور ا بد دنبدداد

ارتقای سالمت باخوردارنا ک ب نگاش د رفتار افااد

ردش ای جامرتا د یکپارچد بداای ارتقداء سدالمت

د مح دیس مارس د توج د م دیکنددا  .)4پی داد سددانی

ددتنا  .)9فضددای فیزیکددی د بهاا ددتی مدداار

بانام ای ارتقداء سدالمت در مداار

دام تعامد

میتوانا یکی ان نالا مهم در سالمت مارس با دا

فعاد تعاادی ان بانیگااه  )5د سانگاری بانام ا بدا

ک با ر ا دان آموناه تأثیا خوا ا دا ت ،مح وب

محیس ای محلی در یک سی تم آمون ی گ دتاد تدا

ود  .)14ان طافی دیگا ،با توج ب این ک ماار

مدی دود  .)6بندابااین ،آه دا مدیتوانندا در سی دتم

ب طور مؤثای با سالمت د آمونش تأثیا میگذارندا،

دونا

آه دا بد طدور قابد توجهی میدزاه سدالمت آینددا د

پیچیا ای ان مااخالت پیچیا در نظدا گافتد

 .)7بارسی ای اخیدا ،دوا ای در مدورد ایدن کد

بها دری اقتصدادی جمعیدت را نیدز تعیدین مدیکنندا

ردش ای جامر د یکپارچ بداای ارتقداء سدالمت در

 .)11بارسی ای  Pearsonد مکداراه دوا ای ان

مدیتوانندا بداای بهبدود سدالمت کودکداه د

اثاات ارتقای سالمت مارسد در سدالمت کودکداه د

جواناه مؤثا داقر دود را ناسدایی کاد اندا .)8 ،9

جواندداه نشدداه داد اسددت  .)9ایجدداد ی دک سی ددتم

ماار

سدالمت مارسد یدک اسددتاات ی اساسدی اسددت کد
میتوانا باای بهبود نتایج بهاا تی د آمون دی مدورد

گ تاد باای حمایت ان ارتقاء سالمت در ماار
مکددداری در سااسدددا بخددد

بدا

دددای بهاا دددت د

استفاد قاار گیاد  .)11ارتقاء سالمت مارسد  ،یدک

آمونشدپادرش ،میتوانا ب پدذیاش ،پیداد سدانی د

ردیکاد جهانی بداای حمایدت ان توسدع ندد نگدام

پایااری سالمت ماار

کمک کنا  .)11پیاد سدانی

رفتار ای سدالم در میداه کودکداه د نوجوانداه اسدت

بانام ای بهاا ت مومی پیچیا د چنا سطحی در

متشدک ان پدنج مؤلفد الدلی

مارسد چددال باانگیز اسددت .اختالفددات بدین نتددایج

 .)11فضدای مداار

ام دبیااه ،خدامات مارسد  ،بانامد دای درسدی،
آمونش د محیس فیزیکی اسدت کد

حالد ان بانامد د انتظدارات بانامد داقعدی ،اغلد

دا یدک ان ایدن

گزارش ا است .چنین اختالفاتی نا ی ان تعامالت

مؤلف ا با مؤلف ای دیگدا ارتبدا دا دت د در ر دا

پیچیا بین وام نمین ای است .فاکتور ای نمیند ای

خصدیت داند آمددون ا میدت نیدادی دارنددا .)12

با مارس  ،جامع  ،ذینفعاه درگیا د دی گی ای خدود
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آمونش قاار گیاد د در فضای فیزیکی سالم د محدیس
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مارس  ،فضای فیزیکی د معماری آه میبا ا .با ایدن

 Malone .)19،21د  Tranterرابطد ب دین ی دادگیای

اسا  ،ح اسیت ن بت ب معماری فضا ای یادگیای

محیطی د طداح د معمداری حیدا مارسد را مدورد

وامد محیطدی،

بارسی قاار داد د رابط معنیداری را بین آه ا پیداا

موار اح ا

مدی دود چداا کد

تاکیبات وام د تعامالت د اثداات چندین وامد د
تاکیبات آه با نتایج بانام در سطوح مختلد

ردندا

پیاد سانی سالمت در مارس مؤثا میبا ا .)15

کدداد انددا  Barros .)21د مکدداراه نیددز رابطدد
معنیداری بین محیس فیزیکی د بهاا دتی مداار

د

پیشافت تحصیلی دان آمدوناه پیداا کداد اندا .)22

تعاملی

 Earthmanدر مطالع ای با نواه «ت هیالت فیزیکدی

آمونش بهاا ت ،تابیت بانی د فعالیت بانی ،محدیس

ای انجام

بانام ای بهاا ت مارس

ام د بخ

د پیشافت تحصیلی دان آموناه» ،پ د

تغذی د خامات ،خامات بهاا تی ،مشادر  ،خدامات

ا دربار ایاالت متحا آمایکا را بارسی کاد د بد

ردانشددناختی د اجتمددا ی ،محدیس فیزیکدی د فضددای

این نتیج رسیا ک میاه طااحی لحیح د دقیق ابعداد

اجتما ی د اطفی ،تعام خانواد  ،مشارکت جامع د

د اجزای گوناگوه مارس د یدادگیای داند آمدوناه

سالمت کارکناه میبا ا  McIsaac .)11د مکاراه

رابط معنادار دجود دارد  .)23محققداه تدأثیا محدیس

سد مضددموه الددلی را ک د در اسددتقاار بانام د ددای

مارسدد را بددا ملکدداد بانامدد ددای بهاا ددتی در

سالمت مارس نمین را فاا م کاد د اجاای آه ا را

دان آموناه نشاه داد اندا  Wierzbicka .)24،25د

ت هی میکنا ،ناسایی نمدود اندا .ایدن مضدموه دا

مکاراه  )26تدأثیا وامد محیطدی بدا سدالمت را

ام دی گی ای مارس تخصیص کارکنداه ،مکداه

گددزارش نمودنددا د نیددز  Magzamenد مکدداراه

فیزیکی د منابر) ،ایجاد ظافیت سانمانی د ایجاد یک

دریافتنا ک

وام محیطی فیزیکی مارس نظیا دوا،

فا نگ جامع مانی حمایتی میبا دنا  .)11تاکیبدی

نور د درجد حداارت د تعامد افدااد بدا محدیس بدا

ان وام اللی میتوانا بد مدؤثا بدوده بانامد دای

سالمت دان آموناه مدؤثا مدیبا دا  .)27خدامات

سالمت مارس کمک کنا .)15
ماار

بهاا دتی مارسد  ،نقد

اساسدی در باطدداک کدداده

ابتداایی نقشدی اساسدی در بانامد ریزی د

نیان ای ردنان بهاا تی داند آمدوناه ایفدا مدیکنندا

آمونش رفتار دای لدحیح بهاا دتی بداای کودکداه

 .)28در ایااه  16درلا ان کد جمعیدت کشدور در

در مارسد د

دارنددا  .)16فضددای بهاا ددتی مناسد

ر ایت استاناارد ای آه ب دی در مداار

سن  18ساد یا کمتا ،در سن مارس قداار دارندا کد

ابتداایی

توج کمی ب م ائ بهاا تی آناه می دود  .)29بدا

م دیتوانددا مح دیس بددا کیفی دت آمون دی را در اختی دار

ایدن اسددا  ،مطالع د در مددورد خددامات د فضددا ای

دان آموناه قاار داد  )17د رسدیاگی بد دعدعیت
بهاا تی کودکاه د نوجواناه موج

بهبدود دعدعیت

بهاا تی ماار

یک عدادرت اسدت .لدذا پد د

حاعا تالش کاد است ک ب آسدی

سالمتی آناه میگادد  .)18ان طافدی ،داند آمدوناه

بهاا تی ماار

بیشتا سا ت ای خدود را در مارسد مدیگذرانندا د

بپدداداند تددا بددا ایددن اسددا

تحقیقات نشاه داد است ک بین پیشافت تحصیلی د

بانام ریزی فضای بهاا تی در ماار
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مطالع حاعا ان نوع تولدیفی -تحلیلدی بدود کد بد

استاناارد ا میبا ا ،بد ایدن معندی کد یدا امکاندات

ددیو مقطعددی در نم ددتاه سدداد  1396در مدداار

بهاا تی مورد بارسی ب طور استاناارد د مصدوب در

ابتاایی ناحی دد د پنج آمونشدپادرش تبایدز انجدام

آییننام دجود دارنا د یا امکانات بهاا تی بدا تعدااد

در این دد ناحی  272 ،مارس بدود

میبا نا .در نما گذاری

ا .تعااد ماار

ک  164مارس در ناحی دد د  118مارسد در ناحید
پنج داقر ا بود .حجدم نموند بدا اسدا

دان آموناه مارس متناس

ب گزین ادد نما لفا ،گزین ددم نمدا  1د

مقیا

جدادد

ب گزیند سدوم نمدا  2تعلدق گافتد اسدت .ردایدی

ام  98مارسد ان ناحید  2د

چکلی ت با مشارکت  11نفدا ان اسداتیا دانشدگا د

 64مارس ان ناحی  5انتخاب ا .ردش نمون گیدای

تأییا ا .با توج ب این

مورگاه 162 ،مارس

کار ناساه بهاا ت ماار

تصادفی طبق ای ن بی بود ب این لورت ک ماار ،

کد

با توج ب ناحی د جن دیت داند آمدوناه ان دا دد

مصوب فضدای آمون دی سدانماه توسدع  ،تجهیدز د

ناحی د ان ا دد جن دیت دختدا د پ دا بد ن دبت

نوسانی ماار

را اناانی ا د مورد بهدا بداداری

سهمشاه انتخاب انا .بداای جمدرآدری داد دا ان

قاار گافت انا ،مدا سداختماه مداار

چک لی دت محقدق سداخت دارای  22سدؤاد کد بدا

کننا ای نبود .مالحظات اخالقی ام اجدان گدافتن

اسا

مفاد د استاناارد ای آییننام بهاا ت ماار

مد مداار

ان مدداار

موجدود بدا اسدا

امد تعیدین

مشددارکت کننددا در پدد د

تنظیم ا بودنا؛ استفاد گادیا .این آییننامد در 33

محامانگی د رانداری در ایدن پد د

ماد د  25تبددصا در تاریدد  1384/1/16بد تأییددا

قاار گافت.

دنرای آمونشدپادرش د بهاا ت ،درماه د آمونش

اسدتاناارد ای

باای ناسایی آسی

د حفدد
مدورد توجد

ای بهاا تی ان آنموه تحلی

پز کدی رسیا  .)31ا یک ان سؤاالت چدکلی دت

املی اکتشافی با نامافزار  SPSSن دخ  22اسدتفاد

بدا توجد بد لدالحایا م ددلولین مارسد ان طایدق

املی سداد سدانی مدنظم

ا .اک اللی ان تحلی

مشا ا حضوری یا با مشارکت د ان طایدق مصداحب

تعااد نیادی متغیا مب ت بد تعدااد کمدی سدان یدا

دا .نحدو

ایدن فدار قداار

ساختاریافت با م لولین مارس پاس داد

تکمی چک لی ت ا ،انتخاب یک گزین ان بدین سد
گزین بود اسدت گزیند ادد دام

دام توجد بد

ام است .تحلی
دارد ک

ام با اسدا

م متغیا ا ب میزانی با یکدایگا مب دتگی

دارنا بنابااین متغیا ایی ک مشخص کننا یدک بعدا

استاناارد ا ب این معنی است ک یا امکانات بهاا تی

پنهاه مشتاک

مورد بارسی دجدود ناارندا د یدا امکاندات بهاا دتی

دا ددت با ددنا د بددا متغیا ددایی ک د بعددا دیگددای را

مورد بارسی با تعااد دان آمون مارس الالً متناس

مشخص میکننا ،مب دتگی پدایینی را نشداه د ندا.

نی تنا .گزین ددم ام توج ن دبی بد اسدتاناارد ا
است ،ب این معندی کد یدا امکاندات بهاا دتی مدورد
بارسی تا حای موجود
ان لحاظ تناس
932

تنا د یا امکانات بهاا تی

آه با تعااد دان آمون مارس در حدا

تنا بایا با یکایگا مب تگی باالیی

اک اللی مشخص کاده دست ا یا خو
متغیا ای مب ت ب
باای آنموه تحلی

دایی ان

نواه وام کلیای است .)31
املی ردش ای مختلفدی دجدود

دارد .ردش ب کار گافت

ا در این پد د

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

ردش

–سال ششم /شماره /1بهار 1911

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 6:04 +0330 on Friday September 24th 2021

روش بررسی

متوسس میبا دا .گزیند سدوم دام ر ایدت کامد

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

آذر گنجور و همکاران

وام اللی است ک با محاسب

دا امد  ،حدااک ا

استفاد قاار نمدیگیداد .در ایدن ماحلد کدار آمداری

بدارت دیگدا

دداملی پایداه یافتد د بای ددتی بددا اسددتفاد ان

مقاار داریانس را استخااج میکنا .بد

تحلید

ا دتااکات معندایی مداد دا یدا

داریانس پس ان آه را استخااج میکنا د این ردنا تدا

متغیا دا ،بد ندامگددذاری امد دای اسدتخااج ددا

آنجا ک تعااد ام ا باابا با تعااد متغیا ا یا مواد یدا

پاداخت د

سؤاد دا گدادد ،ادامد دارد  .)32در آنمدوه تحلید

فددار ددا د معیار ددایی دجددود دارنددا کدد ا ددم آه

املی ،مب تگی ا سؤاد یا متغیدا بدا امد را بدار

ددود .در اسددتفاد ان تحلی د

دداملی پ دی

بارتانا ان

املی میگوینا د داریدانس تبیدین دا توسدس دا

 - 1مقدداار ارنش کددایزر  -مددایا – الکددین KMO:

ام باابا است با مجموع مجذدر بار ای داملی آه

 )Kaiser-Meyer-Olkinباالی  1/5با دا د بد ایدن

ام  ،این داریانس مقاار دی نامیا مدی دود .)33
یکی ان اناان ای تحلی

معنی است ک داد ا باای انجام تحلی

املی مناس

املی مناس  ،ک داریانس

د کافی مدیبا دنا  -2 .)36مقداار سدطح معنداداری

دت

آنموه کادّیت بارتلت کمتا ان  1/15با دا د بد ایدن

متغیا ای ا تااک ادلی در ساختار املی ادلی

ک توسس ام ا تبیین ا است .ا چ مقاار کد

معنی است ک سؤاالت یدا متغیا دای تشدکی د ندا

داریانس تبیین ا بیشتا با دا ،دسدت بندای وامد

سان ان مب تگی باالیی باخوردارنا  - 3 .)37مقاار

مناس تا

ت  .)34در ادام تحلید

داملی بداای

تبای سداختار داملی ادلید بد یدک سداختار سداد
املی ،بای تی ام ا را چاخ

ارنش دیدد

ددا امدد بدداالتا ان  1با ددا .یکددی ان

معیار ای اللی کا

وام  ،حذک دواملی اسدت

داد تدا دا یدک ان

ک مقاار کمتای ان داریانس ک را تبیین میکننا د با

مواد در یک ام قاار بگیانا د دلید اسدتفاد ان آه

معیار کایزر د گاتمن بایدا دواملی کد ارنش

این است ک

اسا

ا چقار تعااد واملی ک باای بداآدرد

دی کمتا ان  1دارندا را کندار گذا دت  -4 .)34در

مب تگی ای بین یدک گداد ان مدواد یدا سدؤاد دا

مب تگی

ماتایس املی ب دست آما  ،ماد ایی ک

دخالت دارنا ،کمتا با ا تف یا آه ا ساد تدا خوا دا

کمتا ان  1/3با ام را دارا

بود  )35د ا ام فقس بایا با چنا ماد مب دتگی

 -5معیار نمودار سنگایز ک با اسدتفاد ان آه امکداه

باالیی دا ت با ا  .)33ا چنا نوع چداخ
سددلیق ای اسددت امددا ردش چدداخ

امدای

استخااج ام ای مناس

تنا کنار گذا ت

ونا.

دجود دارد .)38

داریمدداکس

 ،)Varimaxرد ی متعاما است ک استقالد ام ا

یافتهها

را حف میکنا د ام دا بدا دم مب دتگی بداالیی

با اسا

ناارنا  )32د یکی ان پاکداربادتاین ردش دا اسدت

الکین  1/51بود ک این مقاار بیشتا ان مقاار  1/5بدود

داریماکس ،مداتایس

د کدافی

 .)34جادد حال ان چاخ

داد دای جدادد  ،1ارنش کدایزر  -مدایا-

د داد ا باای انجام تحلیلی داملی مناسد

مب تگی

بود .آنموه کادّیت بارتلت ب سطح معنیداری آماری

بیشتای با یک ام دا ت با دا بد آه امد تعلدق

امد یدابی

املی است ک نشاه مید ا ا ماد ای ک
دارد  )34د معمددوالً عدداای

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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ادلدین امد  ،بیشدتاین داریدانس د ددمدی بیشددتاین

استنتاج د بدا اسدا

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

آذر گنجور و همکار

د ناة این بود ک تفکیک ام ا ب درسدتی لدورت
گافت د متغیا دای مندارج در دا امد

ریش ای باالیی با مایگا دا تنا.

مب دتگی

جدول  :1مقادیر آزمون  KMOو بارتلت در شناسایی آسیبهای فضای بهداشتی
ارزش کایرز  -مایر  -الکین (کفایت حجم نمونه)

3/19
973/969

آزمون کرویت بارتلت ،مقدار مجذور کای

3/333

سطح معنیداری

299

درجه آزادی

جدول  :2مقادیر ویژه و درصد واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده اولیه و بعد از چرخش واریماکس
بار عاملی

اشتراک بعد از چرخش

اشتراک اولیه
ارزش

درصد

درصد تراکمی

ارزش

درصد

درصد تراکمی

ویژه

واریانس

واریانس

ویژه

واریانس

واریانس

کمبود سیفون توالت

9/93

91/97

91/97

2/337

9/93

9/93

کمبود اتاق و امکانات اولیه بهداشت

2/9

9/17

29/91

2/39

9/29

93/79

وضعیت نامناسب بهداشتی دستشویی

9/93

9/39

99/96

2/33

9/33

27/32

کمبود امکانات ثانویه بهداشتی

9/39

3/92

92/29

9/99

9/39

96/36

نامناسب بودن وضعیت آبخوریها

9/16

7/92

99/99

9/37

3/19

91/97

نامناسب بودن وضعیت بهداشتی و تعداد توالتها

9/99

6/91

11/76

9/36

3/91

19/39

کمبود امکانات مربوط به معاینه و نظافت

9/23

1/32

69/13

9/93

6/71

63/13

نامناسب بودن تعداد آبخوریها

9/99

1/99

67/39

9/99

6/99

67/39

عامل

مطابق جادد  2در ستوه مقادیا ا تااک ادلید  ،بداای
ا یک ان ام ا مقدادیا دید د مجمدوع داریدانس
تبیین ا ؛ باآدرد ا است .ستوه ددم مقادیا دید
د داریانس تبیین ا توسس ام ا ،بعا ان چداخ
داریماکس را نشاه مید ا .بدا اسدا

ایدن جدادد،

شت ام قابلیت تبیین داریانس ا را دا ت اندا .بدا
این اسا

ساختار املی ساد م دتخاج ان چداخ

داریماکس نشاه داد است ،ام دای ادد تدا شدتم
بددد تاتیددد

داریانس را تبیین کاد انا.
اسددتفاد ان معیددار نمددودار سددنگایز کتدد نیددز
الگددوی ددای دداملی اسددتخااج ددا ان چدداخ
داریماکس را تأییا نمود .با این اسا

 22ام قاب دست بنای بدود اندا کد فقدس  8امد
آه ا دارای ارنش دی بار املی باالتا ان  1بودندا د
ان ام

شتم ب بعا ،تغییاات مقاار دی کدم دانا

پس میتواه شت ام را ب

،8/45 ،8/51 ،9/14 ،9/18 ،9/24 ،9/48

ک بیشتاین نق

 6/72د  6/44درلددا د در مجمددوع  67/13درلددا ان

استخااج کاد.

939

آسدی

دا در

نواه آسی

ای مهدم

را در تبیین داریانس داد ا دا دتنا،
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پیشفرض

مقدار

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

آذر گنجور و همکاران

جدول  :3ماتریس عاملی همبستگی هر یک از متغیرهای مورد بررسی با آسیبهای فضای بهداشتی مدارس بعد از چرخش واریماکس

3/3

نبود اتاق بهداشت

3/79

نبود پایگاه سالمت

3/1

نبود تبسنج

3/76

نبود فشارسنج

3/99

نبود شنواییسنج

3/69
3/3

عدم تناسب تعداد
روشویی

3/7

در دسترس نبودن صابون
مایع

3/9

ارتفاع نامناسب
دستشویی
نبود آب گرم

3/19

تهویه

3/67

نبود بیناییسنج

3/76

نبود وسایل پایش رشد

3/17
3/32

نامناسب بودن دیوار
سرویسهای بهداشتی

3/19

فاصله نامناسب آبخوری
با سرویسهای بهداشتی

3/19

وضعیت نامناسب کف
آبخوری
عدم تناسب تعداد توالت

3/62

ارتفاع نامناسب کف

3/69

سرویسهای بهداشتی از
حیاط
نبود ظرف آشغال

3/7

نبود تخت بیمار

3/3
3/32

عدم تناسب تعداد
آبخوری

3/99

ارتفاع نامناسب شیر
آبخوری
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کمبود اتاق و امکانات

اولیه بهداشت

وضعیت نامناسب

بهداشتی دستشویی

بهداشتی

کمبود امکانات ثانویه

نامناسب بودن وضعیت

آبخوریها

نامناسب بودن وضعیت

بهداشتی و تعداد

توالتها

به معاینه و نظافت

کمبود امکانات مربوط

نامناسب بودن تعداد

کمبود سیفون توالت

نبود سیفون توالت

آبخوریها

متغیرهای مورد
بررسی

عاملها (آسیبها)

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

با اسا

آذر گنجور و همکار

داد ای جادد  ،3مد سدؤاد دای مدورد

اح نیا نامگذاری دانا د

وام  ،وام  8گان ب

استفاد در چکلی ت مبتنی با استاناارد ای بهاا تی

آسی

مدداار  ،ب د ایدن دلی د کد حددااق بددا ی دک ام د

سیفوه توالت ،کمبود اتاق د امکانات ادلید بهاا دت

باخوردار بودنا د ان ا تبار قابد قبدولی در ناسدایی
آسی

باخوردار بودنا.

ای فضای بهاا تی ماار

ام ت سدنج د دنواییسدنج ،دعدعیت نامناسد
بهاا تی دستشویی ماار

بدوده

ام در دسدتا

لابوه مایر د نیز ارتفاع دستشویی ا ،کمبود امکانات

با توج بد جدادد  3مدیتدواه گفدت ،یدک مداد ان

ثانوی بهاا تی دام تهوید  ،آب گدام ،فشدارسدنج،

کمبود سیفوه توالت،

بیناییسدنج د دسدای پدای

بدوده

امد ددم یدا آسدی

دعددعیت آبخددوری ددا ددام ارتفدداع د فالددل آه ان

ام یا آسی

چکلی ت ام

چهار ماد ان چکلی ت دام

کمبود اتاق د امکانات ادلی بهاا ت ام ت سنج د
نواییسنج ،چهار مداد ان چکلی دت دام
سوم یا آسی
ماار

دععیت نامناس

ام در دستا

امد

یا آسی

بوده ک

بدوده لدابوه مدایر د نیدز

بدوده

آ غاد د تخدت بیمدار د در نهایدت ،نامناسد
تعااد آبخوری ا د ارتفاع آه ان ک .

کمبود امکانات ثانوی بهاا دتی

ر ا ،س ماد ان چکلی ت ام
نامناس

بهاا تی د تعااد توالت ا د نامناس

آه ا،

بهاا دتی دستشدویی

ام تهوی  ،آب گام ،فشارسنج ،بیناییسنج د دسای
پای

سددادیس ددای بهاا ددتی ،نامناس د

بددوده دعددعیت

کمبود امکانات مابو ب معاین د نظافت ام ظاک

ارتفاع دستشویی ا ،چهار مداد ان چکلی دت دام
ام چهارم یا آسی

ر دا ،نامناسد

ام پدنجم

بوده دعدعیت آبخدوری دا دام

ارتفاع د فالل آه ان سادیس ای بهاا تی ،دد مداد

بحث و نتیجهگیری

با توج ب نتایج تحلی
آسی

داملی ،شدت امد الدلی

ای ما در  8دست

بارتاندا ان  -1کمبدود

سددیفوه توالددت  -2کمبددود اتدداق د امکانددات ادلیدد

نامناسد

بهاا ت ام ت سنج د نواییسدنج  -3دعدعیت

بوده دععیت بهاا تی د تعااد توالت دا د نامناسد

ددام در

ان چکلی ت ام
بوده ک

ام

شدم یدا آسدی

آه ا ،دد ماد ان چکلی دت دام

امد

نامناسدد
دستا

بهاا ددتی دستشددویی مدداار

بوده لابوه مایر د نیز ارتفاع دستشدویی دا

کمبدود امکاندات مابدو بد معایند د

 -4کمبود امکانات ثانوی بهاا تی دام تهوید  ،آب

نظافت ام ظاک آ غاد د تخت بیمار د دد ماد ان

ر دا -5

فتم یا آسی
چکلی ت ام

ام

شتم یا آسی

تعااد آبخوری ا د ارتفاع آه ان ک

نامناس

بوده

بود.

در ماحل آخدا د بد دنبداد اتمدام ماحلد تحلید
آماری ،با مااجع ب  8نفا ان اسداتیا حدون بهاا دت

گام ،فشارسنج ،بیناییسنج د دسای پدای
نامناس

بوده دععیت آبخدوری دا دام ارتفداع د

فالل آه ان سادیس ای بهاا تی  -6نامناس

بوده

دععیت بهاا تی د تعااد توالت ا د نامناسد

بدوده

ک

آه دا  -7کمبدود امکاندات مابدو بد معایند د

مب تگی ا یدک

نظافت ام ظاک آ غاد د تخت بیمار  -8نامناس

ان متغیا ای مورد بارسدی بدا شدت امد الدلی د

بوده تعااد آبخوری ا د ارتفاع آه ان ک  .با اسدا

مارس د لوم تابیتی ،با توج ب

مچنین محتوای ا یک ان این متغیا ا با ا یدک ان
936

نتایج پ د

حاعا میتواه گفدت فضدای بهاا دتی
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مب تگی  1/4یا باالتا را دا تنا ،ان تواه امد یدابی

ای ما در  8دست

بارت بودندا ان کمبدود

آسیب شناسی فضاهای بهداشتی مدارس ابتدایی

آذر گنجور و همکاران

در حون امکانات بهاا تی باای دان آموناه

ماار

ابتدداایی نددواحی  2د  5آمددونشدپادرش

در مدداار

تبایز بدا اسدتاناارد ا فالدل دا دت د دچدار آسدی
یافت ای پ د

ادلی د ثانوی بهاا تی است د با توج ب نق

محیس

بدا

مارسد در ملکدداد تحصدیلی  )49،51د رفتار ددای

پیاناد د مکاراه مبنی با مطلوب

جداّی

بوده ن بی دععیت فضای بهاا تی ماار

الدفهاه

 )39م و نبدود دلدی بدا یافتد دای پد د

دای

متعادی  )41-47م و بود.
ان

بودج کدافی جهدت تدأمین امکاندات بهاا دتی م د
لابوه مایر ،امکانات پدای

بهاا تی  )25این موعوع میتوانا ب آسدی

در تقویت آداب بهاا تی داند آمدوناه د نیدز حفد
سالمتی  )48آناه منجا ود .ب طدورکلدی ا تبدارات
تخصیصی ب ماار

در تبیین این یافتد مدیتدواه گفدت یدا مداار

ر دا ،امکاندات معایند

بهاا تی د  ...باخوردار نی تنا د یا این ک تأمین این
امکانات جزء ادلویت ای مایااه ماار
ب

ای ما در ارتبدا بدا امکاندات

باای تأمین زین ای جاری آه

کافی ب نظا نمیرسا د حتی در لدورتی کد فضدای
فیزیکدی مناسدبی بد دید در مداار

نوسدان بدداای

سادیس ای بهاا تی د آبخدوری دا در نظدا گافتد
ا است ،تأمین امکانات بهاا دتی مناسد

م د در

نمیبا ا د

دستا

بوده لابوه مایر د یا تهوی د حتی نظافدت

بارتی مایااه ا تقادی ب تأمین امکانات بهاا دتی

مناس

نبدود اسدت.

آه مورد توج مایااه مداار

باای دان آموناه ناارنا ،میتواه گفت بیشتا ماار

محددیس مارسدد اثدداات مهمددی بددا سددالمتی  )51د

قایمیانا د یا ماارسی ک بعااً آبخدوری بداای آه دا

رفتار ددای بهاا ددتی د تحص دیلی دان د آمددوناه دارد

طااحی ا  ،ان این لحداظ دچدار آسدی
بیشتا ماار
این آسی

نوسان د با تعااد مناس

بدود اندا د
داند آمدون ان

باخوردار نبدود اندا .در تبیدین ایدن یافتد

میتواه ب محاددیت ای منابر مالی ،عع

نگا دی

باخی ان مایااه ن دبت بد ادلویدت دای بهاا دتی،
نا ی ان نظارت نامناس  ،نبود تعامد مناسد

عع
ماار

 )52،53د بانام د ددای ارتقدداء سددالمت در مدداار
میتوانا با بهزی تی داند آمدوناه مدؤثا داقدر دود
 )54د توجد بد ایدن امددا نیانمندا سیاسددتگددذاری
مناس

د بانام ریزی استاات یک در راستای ما نگی

بانام ای ارتقاء سالمت در ماار

 ،)55زم جاّی

تصمیمگیااه ب دی در نظام آمون ی د نظام سالمت

با نظام سالمت د بهاا ت د درماه ،طااحدی

د نظارت م تما با ر ایت استاناارد ای بهاا تی م

جایدا د نوسدانی سداختماه دای

ان طاک دنارت بهاا ت د دم ان طداک آمدونش د

د ساخت ماار
نامتناس
این اسدا

با تعااد دان آموناه د  ...ا دار نمدود .بدا
توجد بد رفدر باخدی ان محداددیت دا

مددیتوانددا مدداار
بهاا تی ماار

را در راسددتای به ددانی فضددای
یاری نمایا.

بهاا ت مارس با سیاست ای بهاا تی مارسد ،
آمدونش مهددارت دای نندداگی ،خدامات بهاا ددتی د
فاا مسانی محیس م ا ا باای ارتقاء بهاا ت تماکز
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پادرش میبا ا.
ان جمل د محدداددیت ددای تحقی دق م دیتددواه ب د
محاددیت ابزار گادآدری داد ا ب چکلی ت محقق
سدداخت د ان طای دق مشددا ا مح دیس داقع دی د ددام
اسدتفاد ان سدایا دیو ددای گدادآدری داد دا م د
مصاحب یا پاسشنام  ،مطالع فضای بهاا تی مداار
مورد مطالع با اسا

آییننامد بهاا دت مداار

د
937
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میبا ا .نتدایج بد دسدت آمدا ان ایدن پد د

دارد  .)48ب طورکلی فضا ای بهاا تی ماار
مطالع دچار آسی

مورد
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بد امکاندات بهاا دتی د

در راستای تجهیدز مداار

.فضا ای مطلوبتا بهاا تی کمک نمایا

5  د2 ابتداایی ناحید
دام

 با توج بد. ا ار کاد،آمونش د پادرش تبایز
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در بعدا
سپاسگزاری

این مقال م تخاج ان پایاهنام کار ناسی ار ا ر دت
ناسدی فضدای

بانام ریزی آمون ی با نواه «آسدی

 د2 ابتاایی نواحی آمونش د پادش

محاددیت مطالع بد مداار

با آییننام بهاا دت مداار

انطباق ماار

امکانات بهاا تی پیشنهاد مدی دود ان طایدق تعامد
با سدانماه دای خیاید د یدا دانشدگا لدوم

مناس

پز کی امکانات متناسبی تأمین د در اختیدار مداار

بهاا تی ماار

.قاار گیاد

 در دانشدگا آناد11221621952122  تبایز» بدا کدا5
 بددایندسدیل ان مددایااه.اسددالمی داحددا تبای دز بددود

پیشنهادها

دانشگا آناد اسالمی داحا تبایز د نیز مایااه ماار

بای دتی مندابر مددالی مناسدبی بدداای تدأمین امکانددات

ابتاایی نواحی آمونشدپادرش مدورد مطالعد تشدکا
.میگادد

تخصیص د

بهاا تی ادلی د ثانوی در ماار

نظارت م تما با استفاد الولی ان فضا ا د امکاندات
موجود در راسدتای بهدا دری آه دا لدورت

تضاد منافع

یچگون تضاد منافعی بین نوی ناگاه د یدا سدانمانی
.دجود ناا ت

مناس
مناس

 در نظا گدافتن مشدوق دا د باانگیزانندا دای.پذیاد
دی باای مایااه ماارسدی کد ان امتیدان بداالتای در
حون ملکداد بهاا دتی د تدأمین امکاندات مناسد
بهاا تی باای دان آموناه باخوردارنا نیز مدیتواندا
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Abstract
Background & Objectives: Health promotion in schools remains a priority for the health
system; in this regard, paying attention to the sanitary facilities and observing the standards is
a determining requirement. The objective of this study was to investigate the status of the
sanitary facilities of primary schools in Tabriz, educational districts 2 and 5.
Methods: The present study was a descriptive-analytical cross-sectional one conducted in
2017 in the primary schools of two educational districts in Tabriz, which were selected using
proportionate stratified random sampling. The data were collected using a researcher-made
checklist based on school health regulations. The data were analyzed using exploratory factor
analysis via SPSS software version 22.
Results: Data analysis categorized school health problems into eight main factors including
lack of toilet siphons, lack of room and basic sanitary facilities, poor sanitary condition of the
toilet, lack of secondary sanitary facilities, poor condition of drinking fountains, inappropriate
sanitary condition of the toilets, lack of facilities for inspection and cleaning, and the
unsuitability of the drinking fountains with an eigenvalue higher than 1. In total, 67%
variance explained the problems related to the sanitary facilities.
Conclusion: It is necessary to pay attention to promoting environmental health in sanitary
facilities and provide the necessary facilities in accordance with the standards, as well as the
necessary equipment and space to provide health services in schools.
Keywords: Sanitary Facilities, Schools, Health Facilities, Health Standards, Factor Analysis
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