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 32/3/99 :دریافت مقاله              39/2/99 :شدهصالح دریافت مقاله ا             23/2/99 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

 تی و رعا یبهداش ا یراس اا توه ه ب ه ف  ا نی المت ب وده اس ت و در انظام س  یهاتیارتقاء سالمت در مدارس همچنان از اولو :مقدمه

آم وزش و  5و  3 ین واح ییم دارس ابا دا یبهداش ا یف  ا یشناس بیکننده است. هدف از پژوهش حاضر آس نییالزام تع کیاساانداردها 

 بود. زیپرورش تبر

آم وزش  هی دو ناح ییدر م دارس ابا دا 6291در سال  یبود که به صورت مقطع یلیتحل -یفیتوص یاپژوهش حاضر، مطالعه :بررسی روش

ه ا ب ا اس افاده از   ک داده یآورانجام شد. همع ،اناخاب شده بودند ینسب یاطبقه یتصادف یریگکه با اسافاده از نمونه زیو پرورش شهر تبر
 اف زارو با اسافاده از ن رم یاکاشاف یعامل لیتحلپژوهش با آزمون  یهانامه بهداشت مدارس انجام شد. دادهنییآبر  یمحقق ساخاه مبان ستیل

SPSS  شدند. لیتحل 33نسخه 

بهداش ت،  هی توال ت، کمب ود ات ا  و اماان ات اول فونیعامل کمب ود س  8مدارس را در  یبهداشا یف ا یهابیها، آسداده لیتحل ها:یافته

 یبهداش ا تیها، نامناس ب ب ودن وض عیآبخور تیاسب بودن وضعنامن ،یبهداشا هیکمبود اماانات ثانو ،ییدساشو ینامناسب بهداشا تیوضع

 یو ب ه عن وان عوام ل اص ل کی  یب اا ژهی ه ا را ب ا ارزش ویو نظافت، نامناس ب ب ودن آبخ ور نهیمعا بهها، کمبود اماانات مربوط توالت
 نمود. نییرا تب یبهداشا یف ا یهابیآس انسیدرصد وار 16د. در مجموع دنکر یبنددساه

 هی ته نیاماانات ازم مط ابق ب ا اس اانداردها و همچن  نیو تأم یبهداشا یدر ف اها طیتوهه به ارتقاء بهداشت مح :یریگجهینت و بحث

 .در مدارس ضرورت دارد یازم ههت ارائه خدمات بهداشا یو ف ا زاتیتجه

 

 یعامل لیبهداشت، تحل یاساانداردها ،یمدارس، اماانات بهداشا ،یبهداشا یف ا :یدیکل واژگان

 
:99-999(: 9)6؛ 9999 سالمت محور هایمجله پژوهش. زیدر شهر تبر ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناسبیآس .بهنام یطالب ،آذرگنجور ارجاع. 
 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یتیو ترب یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب ،یتیارشد علوم ترب یکارشناس. 9

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یتیو ترب یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد. 2

 یبهنام طالب ل:ئونویسنده مس *

 یمجتمع دانشگاه آزاد اسالم ،اتوبان پاسداران ،زیتبر آدرس:

                         Email: btalebi1972@gmail.com                                                                       39999932699 :تلفن
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مه  933 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار آذر گنجور

 

 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 مقدمه

ارتقاء سالمت در مداار  توسدس سدانماه بهاا دت 

سدانماه در اجدال  اتدادا در  نیددر منشدور ا یجهان

( کد  1 دا  اسدت   تیدارتقداء سدالمت تقو یراستا

کودکداه د جوامدر را بد   یبداا یتوج  ب  آه، سدالمت

در مددورد  ی ددوا ا ااًیدد(. اخ2دنبدداد دا ددت  اسددت  

بهاا ت د آمونش د پدادرش  ی انظام نیب ی مکار

ارتقداء سدالمت در  یدد در راسدتا نیدا یدیافزا م د

ان  یاری(. مداار  در ب دد3 دود  یمد ا یدمداار  د

جدامر د من دجم در جهدت  یکاد دایکشور ا ان رد

ا ک  ب  نگاش د رفتار افااد سالمت باخوردارن یارتقا

 یسدداناد یدد(. پ4کنددا  یمارسدد  توجدد  مدد سید محدد

 عامد ارتقداء سدالمت در مداار   دام  ت ی ابانام 

 ا بدا بانام  ی( د سانگار5  گااهیان بان یفعاد تعااد

تدا گ دتاد  یآمون   تمیس کیدر  یمحل ی اسیمح

  دتمیتوانندا در سی دا مدآه ن،ی(. بنداباا6 دود  یمد

در نظدا گافتد   دونا  ا یچیان مااخالت پ یاا یچیپ

 کد  نیددر مدورد ا ی دوا ا ا،یداخ ی ای(. بارس7 

ارتقداء سدالمت در  یبداا کپارچ یجامر د  ی اردش

بهبدود سدالمت کودکداه د  یتوانندا بداایماار  مد

(. 8 ،9  اندا کاد ییجواناه مؤثا داقر  دود را  ناسدا

  اسددت کدد یاساسدد یاسددتاات  کیددسدالمت مارسدد  

مدورد  ید آمون د یبهاا ت جیبهبود نتا یتوانا باایم

 کید(. ارتقاء سالمت مارسد ، 11  ادیاستفاد  قاار گ

ان توسدع  ندد نگدام  تیدحما یابدا یجهان کادیرد

کودکداه د نوجوانداه اسدت  اهیدسدالم در م یرفتار ا

 یلفد  الدلؤمداار  متشدک  ان پدنج م ی(. فضدا11 

 ،یدرسد ی داخدامات مارسد ، بانامد  ااه،ی ام  دب

 نیدان ا کیداسدت کد   دا  یکیزیف سیآمونش د مح

ارتبدا  دا دت  د در ر دا  گداید ی الف ؤ ا با ملف ؤم

(. 12دارنددا   یادیددن تیددا م مددونآداندد  تی خصدد

اسددت کدد   یبد  خصولدد یاجتمددا  یمارسد ، فضددا

کودک در آه  دک   یتید ر ا  خص تیآمونش، تاب

 حیلدح ی داکد  تحدت ردش ید در لورت ادیگیم

 سیسالم د محد یکیزیف ید در فضا ادیآمونش قاار گ

رسدا. یمد تیدب  موفق ابا،یمطلوب ر ا  یردانشناخت

سالم ان نظا  یطیب  مح انین ناهآموراستا، دان  نیدر ا

(. 13دا ت  با دنا   یدارنا تا  ملکاد مطلوب یبهاا ت

 قیتشدو یخدوب بداا سیمحد کی ا ب   نواه مارس 

کودکاه مدورد توجد  قداار  اهیسالم در م ینناگ و ی 

ان کشددور ا بد  دنبدداد  یاریاندا د مدداار  ب دگافتد 

ارتقداء سدالمت  یبداا کپارچد یتا د جامر ی اردش

مدداار   ید بهاا ددت یکددیزیف ی(. فضددا9  تنا  دد

ان  نالا مهم در سالمت مارس  با دا  یکیتوانا یم

مح وب  ،خوا ا دا ت ایثأآموناه تک  با ر ا دان 

ماار   ک  نیبا توج  ب  ا گا،ید یف(. ان طا14 ود  

 گذارندا،یم ایبا سالمت د آمونش تأث یب  طور مؤثا

د  نددا یسدالمت آ زاهیدم توجهیقابد  دا بد  طدور آه

 کنندایمد نیدیتع زیدرا ن تیدجمع یاقتصداد یدربها 

ان  ید  مکداراه  دوا ا Pearson ی ای(. بارس11 

سالمت مارسد  در سدالمت کودکداه د  یاثاات ارتقا

  ددتمیس کیدد جددادی(. ا9واندداه نشدداه داد  اسددت  ج

ان ارتقاء سالمت در ماار  بدا  تیحما یگ تاد  باا

بهاا دددت د  یا ددددر سااسدددا بخددد  ی مکدددار

د  یسداناد یدپ اش،یتوانا ب  پدذی، مدپادرشآمونش

 یسداناد ی(. پ11سالمت ماار  کمک کنا   یااریپا

در  ید چنا سطح ا یچیپ یبهاا ت  موم ی ابانام 

 جینتددا نیاسددت. اختالفددات بدد باانگیزچددال ارسد  م

اغلدد   ،یحالد  ان بانامد  د انتظدارات بانامد  داقعد

ان تعامالت  ینا  یاختالفات نیگزارش  ا  است. چن

 یاند ینم یاست. فاکتور ا یان ی وام  نم نیب ا یچیپ

خدود  ی ای گید د ایدرگ نفعاهیبا مارس ، جامع ، ذ
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مه  مت محور  اهژپوهش -فصلنا شماره  ششم سال  –ی سال  939  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکاران آذر گنجور
 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 

ان  وامد  مابدو  بد   یکدی(. 15بانام  ماتبس است  

 نیدبا ا. با ایآه م ید معمار یکیزیف یمارس ، فضا

 یایادگی یفضا ا ین بت ب  معمار تیاسا ، ح اس

 ،یطدی دود چداا کد   وامد  محی موار  اح ا  مد

 وامد  د  نی وام  د تعامالت د اثداات چند باتیتاک

بانام  در سطوح مختلد  ردندا  جیآه با نتا باتیتاک

 (.  15با ا  یت در مارس  مؤثا مسالم یساناد یپ

 یبهاا ت مارس   ام  د  بخ  تعامل ی ابانام     

 سیمحد ،یبان تید فعال یبان تیآمونش بهاا ت، تاب

مشادر ، خدامات  ،ید خامات، خامات بهاا ت  یتغذ

 ید فضددا یکددیزیف سیمحدد ،ید اجتمددا  یردانشددناخت

تعام  خانواد ، مشارکت جامع  د  ،ید  اطف یاجتما 

  مکاراهد  McIsaac(. 11با ا  یالمت کارکناه مس

 ی ددارا کدد  در اسددتقاار بانامدد  یسدد  مضددموه الددل

 ا را آه یرا فاا م کاد  د اجاا ن یسالمت مارس  نم

 دا مضدموه نیداندا. انمدود  یی ناسا ،کنایم  یت ه

کارکنداه، مکداه  صیمارس   تخص ی ای گی ام  د

 کی جادید ا یمانسان تیظاف جادید منابر(، ا یکیزیف

 یبدی(. تاک11با دنا  یم یتیحما یفا نگ جامع  مان

 ی داتوانا بد  مدؤثا بدوده بانامد یم یان  وام  الل

 (.15سالمت مارس  کمک کنا  

د  یزیردر بانامد  یاساسد ینقشد ییابتداا ماار     

کودکداه  یبداا یبهاا دت حیلدح یآمونش رفتار دا

ارسدد  د مناسدد  در م یبهاا ددت ی(. فضددا16  دارنددا

 ییدر مداار  ابتداا   یآه ب  د یاستاناارد ا تیر ا

 اریددرا در اخت یآمون دد تیددفیبددا ک سیتوانددا محددیمدد

ت یبد  دعدع یاگی( د رسد17آموناه قاار داد   دان 

 تیکودکاه د نوجواناه موج  بهبدود دعدع یبهاا ت

آمدوناه داند  ،ی(. ان طافد18  گاددیآناه م یسالمت

گذرانندا د یمارسد  مد خدود را در ی اسا ت شتایب

د  یلیتحص شافتیپ نینشاه داد  است ک  ب قاتیتحق

دجدود دارد  یداریمارس  رابط  معند سیبهاا ت مح

 19،21 .)Malone  دTranter یایادگیدد نیرابطدد  بدد 

مارسد  را مدورد  ا یدح ید طداح د معمدار یطیمح

 ااید ا پآه نیرا ب یداریقاار داد  د رابط  معن یبارس

رابطدد   زیددد  مکدداراه ن Barros(. 21  اندداکدداد 

مداار  د  ید بهاا دت یکیزیف سیمح نیب یداریمعن

(. 22اندا  کداد  اایدآمدوناه پدان  یلیتحص شافتیپ

Earthman یکدیزیف التیت ه»با  نواه  یاطالع در م 

انجام  ی ا، پ د  «آموناهدان  یلیتحص شافتید پ

د د بد  کا یرا بارس کایمتحا  آما االتی ا  دربار  ا

ابعداد  قید دق حیلح یطااح اهیک  م ایرس ج ینت نیا

آمدوناه داند  یایادگیدگوناگوه مارس  د  ید اجزا

 سیمحد ای(. محققداه تدأث23  درابط  معنادار دجود دار

در  یبهاا ددت ی ددامارسدد  را بددا  ملکدداد بانامدد 

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

بدا سدالمت را  یطدیامد  مح و ای( تدأث26   مکاراه

د  مکدداراه  Magzamen زیددگددزارش نمودنددا د ن

 دوا،  ایمارس  نظ یکیزیف یطیک   وام  مح افتنایدر

بدا  سینور د درجد  حداارت د تعامد  افدااد بدا محد

(. خدامات 27با دا  یآموناه مدؤثا مدسالمت دان 

در باطدداک کدداده  یمارسدد ، نقدد  اساسد یبهاا دت

کنندا یمد فدایآمدوناه اند دا یردنان  بهاا ت یان این

کشدور در  تیددرلا ان کد  جمع 16 ااهی(. در ا28 

کد   نداکمتا، در سن مارس  قداار دار ایساد  18سن 

(. بدا 29 دود  یآناه م یب  م ائ  بهاا ت یتوج  کم

 یاسددا ، مطالعدد  در مددورد خددامات د فضددا ا نیددا

عدادرت اسدت. لدذا پد د    کیماار   یبهاا ت

 یفضدا ی ناسد ی  ب  آسدحاعا تالش کاد  است ک

 زیدتبا دپادرشآمونش 5د  2  یماار  ناح یبهاا ت

 یبدداا یاسددا  بتددواه اقدداامات نیددبپدداداند تددا بددا ا

 در ماار  انجام داد. یبهاا ت یفضا یزیربانام 
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مه  932 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار آذر گنجور

 

 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 روش بررسی

بدود کد  بد   یلدیتحل -یفیمطالع  حاعا ان نوع تولد

در مدداار   1396در نم ددتاه سدداد  یمقطعدد و ی دد

انجدام  زیدتبا دپادرشآمونشدد د پنج   یاحن ییابتاا

مارس  بدود  272  ،یدد ناح نی ا. تعااد ماار  در ا

  یدمارسد  در ناح 118دد د   یمارس  در ناح 164ک  

اسدا  جدادد  اپنج داقر  ا  بود. حجدم نموند  بد

د  2  یدمارسد  ان ناح 98مارس   ام   162مورگاه، 

 یایدگن انتخاب  ا. ردش نمو 5  یمارس  ان ناح 64

لورت ک  ماار ،  نیبود ب  ا ین ب یاطبق  یتصادف

آمدوناه ان  دا دد داند  تید جن د  یبا توج  ب  ناح

دختدا د پ دا بد  ن دبت  تید ان  ا دد جن د  یناح

 دا ان داد  یآدرجمدر یانتخاب  انا. بداا سهمشاه

اد کد  بدا ؤسد 22 یمحقدق سداخت  دارا  دتیچک ل

نام  بهاا ت ماار  نییآ یاسا  مفاد د استاناارد ا

 33نامد  در . این آیینای ا  بودنا؛ استفاد  گاد میتنظ

ییددا أبد  ت 16/1/1384تبددصا  در تاریدد   25ماد  د 

د بهاا ت، درماه د آمونش  دپادرشآمونشدنرای 

  دتیلاالت چدکؤان س کی(.  ا 31پز کدی رسیا  

 قیددمارسد  ان طا نیم ددلول ایبدا توجد  بدد  لدالحا

مصداحب   قیدبا مشارکت د ان طا ای یمشا ا  حضور

مارس  پاس  داد   دا. نحدو   نیبا م لول افت یساختار

سد   نیان بد ن یگز کیانتخاب   ا، تیچک ل  یتکم

بد    ادد  دام   دام توجد ند یبود  اسدت  گز ن یگز

 یامکانات بهاا ت ایاست ک   یمعن نیاستاناارد ا ب  ا

 یتامکاندات بهاا د ایددجدود ناارندا د  یمورد بارس

متناس   آمون مارس  الالًبا تعااد دان  یمورد بارس

 بد  اسدتاناارد ا یددم  ام  توج  ن دب ن ی. گز تناین

مدورد  یامکاندات بهاا دت ایدکد   یمعند نیست، ب  اا

 یامکانات بهاا ت اید    تناموجود  یتا حا یبارس

آمون مارس  در حدا ان لحاظ تناس  آه با تعااد دان 

کامد   تیدسدوم  دام  ر ا ند یبا دا. گزیمتوسس م

امکاندات  ایدکد   یمعند نیدبا ا، بد  ایاستاناارد ا م

ب  طور استاناارد د مصدوب در  یمورد بارس یبهاا ت

 اادبدا تعد یامکانات بهاا ت اینام  دجود دارنا د نییآ

 یگذاربا نا. در نما یآموناه مارس  متناس  مدان 

د  1مدا  ددم ن ن یادد نما  لفا، گز ن یب  گز ا یمق

 یدیتعلدق گافتد  اسدت. ردا 2سدوم نمدا   ند یب  گز

دانشدگا  د  اینفدا ان اسدات 11با مشارکت   تیلچک

 نی ا. با توج  ب  ا اییأکار ناساه بهاا ت ماار  ت

 ی مد  مداار  موجدود بدا اسدا  اسدتاناارد ا کد 

د  زیدسدانماه توسدع ، تجه یآمون د یمصوب فضدا

 یبداداربهدا   ا  د مورد یاناانماار  را  ینوسان

 نیدیانا،  مدا سداختماه مداار   امد  تعقاار گافت 

 ام  اجدان  گدافتن  ینبود. مالحظات اخالق یاکننا 

ان مدداار  مشددارکت کننددا  در پدد د   د حفدد  

پد د   مدورد توجد   نیدادر  ید راندار یمحامانگ

 قاار گافت.

  یان آنموه تحل یبهاا ت ی ا یآس یی ناسا یباا   

اسدتفاد   22ن دخ   SPSSافزار با نام یاکتشاف ی امل

مدنظم  یسدانسداد  ی ا.  اک اللی ان تحلی   امل

متغیا  مب ت  بد  تعدااد کمدی سدان  یدا  یتعااد نیاد

 ام  است. تحلی   ام  با اسدا  ایدن فدار قداار 

دارد ک   م  متغیا ا ب  میزانی با یکدایگا  مب دتگی 

بعدا دارنا بنابااین متغیا ایی ک  مشخص کننا  یدک 

 ییپنهاه مشتاک   تنا بایا با یکایگا  مب تگی باال

را  یدا ددت  با ددنا د بددا متغیا ددایی کدد  بعددا دیگددا

کننا،  مب دتگی پدایینی را نشداه د ندا. مشخص می

 دایی ان  ا یا خو   اک اللی مشخص کاده دست 

(. 31  است یای نواه  وام  کل   مب ت  ب یمتغیا ا

دجدود  یمختلفد یا ردش ی امل  یآنموه تحل یباا

پد د   ردش  نیدارد. ردش ب  کار گافت   ا  در ا
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مه  مت محور  اهژپوهش -فصلنا شماره  ششم سال  –ی سال  939  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکاران آذر گنجور
 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 

است ک  با محاسب   دا  امد ، حدااک ا  ی وام  الل

 گدایکنا. بد   بدارت دیرا استخااج م انسیمقاار دار

 نیشددتایب ید ددمد انسیدددار نیشدتای امدد ، ب نیادلد

ردنا تدا  نیکنا د ایپس ان آه را استخااج م انسیدار

 ایدمواد  ای ا ای ا باابا با تعااد متغ ام آنجا ک  تعااد 

  ید(. در آنمدوه تحل32 دا گدادد، ادامد  دارد  ادؤس

بدا  امد  را بدار  ایدمتغ ایاد ؤ ا س ی مب تگ ،ی امل

 دا  توسدس  دا  نیدیتب انسیدد دار نایگویم ی امل

آه  ی دامل یبار ا مجذدر ام  باابا است با مجموع 

(. 33 دود  یمد ا ینام   یمقاار د انسیدار نی ام ، ا

 انسیمناس ، ک  دار ی امل  یتحل ی اان اناان  یکی

  دت   یادل یدر ساختار  امل  یا تااک ادل یا ایمتغ

 ا  است.  ا چ  مقاار کد   نیی ا تبک  توسس  ام 

   وامد یبندابا دا، دسدت  شتای ا  ب نییتب انسیدار

 یبداا ی دامل  ید(. در ادام  تحل34تا   ت  مناس 

سداختار سداد   کیدبد    یدادل یسداختار  دامل  یتبا

ان  کید ا را چاخ  داد تدا  دا  ام  ی تیبا ،ی امل

اسدتفاد  ان آه   یدد دل انای ام  قاار بگ کیمواد در 

بداآدرد  یک  باا یاست ک   ا چقار تعااد  وامل نیا

 دا ادؤسد اید مدوادگداد  ان  کید نیب ی ای مب تگ

تدا خوا دا ساد   اآه ایدخالت دارنا، کمتا با ا تف 

 یبا چنا ماد   مب دتگ ای( د  ا  ام  فقس با35  بود

 ی(.  ا چنا نوع چداخ  امدا33دا ت  با ا   ییباال

 مدداکسیاسددت امددا ردش چدداخ  دار یاق یسددل

 Varimax)،  ا متعاما است ک  استقالد  ام  یرد 

 ییبداال یمب دتگ دا بدا  دم  کنا د  ام یرا حف  م

 دا اسدت ردش نیاکداربادتاان پ یکی( د 32ناارنا  

 سیمداتا ماکس،ی(. جادد حال  ان چاخ  دار34 

 یک   مب تگ یا ا ماد  د ایاست ک  نشاه م ی امل

 ام  دا ت  با دا بد  آه  امد  تعلدق  کیبا  یشتایب

مددورد  3/1کمتددا ان   یعدداا ( د معمددوال34ًدارد  

 یماحلد  کدار آمدار نیدا ر. دادیدگیاستفاد  قاار نمد

بددا اسددتفاد  ان  ی ددتید با افتدد ی اهیددپا ی ددامل  یددتحل

 اید دا مداد  ییاستنتاج د بدا اسدا  ا دتااکات معندا

اسدتخااج  ددا   ی دا امد  یگددذاربد  ندام ا دا،یمتغ

  یپدد ی ددامل  یددپاداختدد   ددود. در اسددتفاد  ان تحل

دجددود دارنددا کدد  ا ددم آه  ییار ددای ددا د معفددار

 نا ان  ا بارت

 :KMO  نالکددی – ایمددا -زریمقدداار ارنش کددا -1

Kaiser-Meyer-Olkinنیدبا دا د بد  ا 5/1 ی( باال 

مناس   ی امل  یانجام تحل ی ا باااست ک  داد  یمعن

 یردامقداار سدطح معندا -2(. 36با دنا  یمد ید کاف

 نیدبا دا د بد  ا 15/1بارتلت کمتا ان  تیآنموه کادّ

د ندا    یتشدک یا دایمتغ ایداالت ؤاست ک  س یمعن

مقاار  -3(. 37باخوردارنا   ییباال ی تگسان  ان  مب

ان  یکددیبا ددا.  1 ددا  امدد  بدداالتا ان    یددارنش د

اسدت  یکا    وام ، حذک  دوامل یالل یار ایمع

کننا د با یم نییک  را تب انسیان دار یک  مقاار کمتا

کد  ارنش  ی دوامل ایدد گاتمن با زریکا اریاسا  مع

در  -4(. 34دارندا را کندار گذا دت   1کمتا ان    ید

 یک   مب تگ یی اماد  ،ب  دست آما  ی امل سیتاما

با  ام  را دارا   تنا کنار گذا ت   ونا.  3/1کمتا ان 

ک  با اسدتفاد  ان آه امکداه  ز ینمودار سنگا اریمع -5

 .(38مناس  دجود دارد   ی ااستخااج  ام 

 

 هایافته

 -ایمدا -زری، ارنش کدا1جدادد  ی دابا اسا  داد  

بدود  5/1ان مقاار  شتایمقاار ب نی  ابود ک 51/1 نیالک

  یمناسد  د کداف ی دامل یلیانجام تحل ی ا بااد داد 

 یآمار یداریبارتلت ب  سطح معن تیبود. آنموه کادّ

 یابیدب  دست آمدا کد   امد  15/1د کمتا ان  ا یرس

قداار داد د نشداه  اییدأت درا مدور ی مب دتگ سیماتا
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مه  939 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار آذر گنجور

 

 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

درسدتی لدورت   ا ب د ناة این بود ک  تفکیک  ام 

د متغیا دای مندارج در  دا  امد   مب دتگی گافت 

 ای باالیی با  مایگا دا تنا.ریش  

 
 

 های فضای بهداشتیدر شناسایی آسیب و بارتلت KMO آزمون مقادیر :1 جدول

 مقدار فرضپیش

 19/3 کفایت حجم نمونه() الکین -مایر -کایرز ارزش

 969/973 بارتلت، مقدار مجذور کای کرویت آزمون

 333/3 داریسطح معنی

 299 درجه آزادی

 

 

 

 ماکسیچرخش وارتبیین شده عوامل استخراج شده اولیه و بعد از  درصد واریانسمقادیر ویژه و  :2جدول 

 بار عاملی 

 

 عامل

 

 چرخش از بعداشتراک  هیاول اشتراک

ارزش 

 ویژه

درصد 

 واریانس

درصد تراکمی 

 واریانس

ارزش 

 ویژه 

درصد 

 ریانسوا

درصد تراکمی 

 واریانس

 93/9 93/9 337/2 97/91 97/91 93/9 توالت فونیکمبود س

 79/93 29/9 39/2 91/29 17/9 9/2 بهداشت هیکمبود اتاق و امکانات اول

 32/27 33/9 33/2 96/99 39/9 93/9 ییدستشو ینامناسب بهداشت تیوضع

 36/96 39/9 99/9 29/92 92/3 39/9 یبهداشت هیکمبود امکانات ثانو

 97/91 19/3 37/9 99/99 92/7 16/9 هایآبخور تینامناسب بودن وضع

 39/19 91/3 36/9 76/11 91/6 99/9 هاو تعداد توالت یبهداشت تینامناسب بودن وضع

 13/63 71/6 93/9 13/69 32/1 23/9 و نظافت نهیکمبود امکانات مربوط به معا

 39/67 99/6 99/9 39/67 99/1 99/9 هاینامناسب بودن تعداد آبخور

 

 

در ستوه مقادیا ا تااک ادلید ، بداای  2مطابق جادد 

د مجمدوع داریدانس    یدد ای ا مقداد ا یک ان  ام 

   یدد ایتبیین  ا ؛ باآدرد  ا  است. ستوه ددم مقاد

 ا، بعا ان چداخ   ا  توسس  ام  نییتب انسید دار

، جداددایدن  د ا. بدا اسدا یرا نشاه م ماکسیدار

اندا. بدا را دا ت   اس شت  ام  قابلیت تبیین داریان

ساد  م دتخاج ان چداخ   یاسا  ساختار  امل نیا

 دای ادد تدا  شدتم نشاه داد  است،  ام  ماکسیدار

، 45/8، 51/8، 14/9، 18/9، 24/9، 48/9بددد  تاتیددد  

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

 انا.کاد  نییداریانس را تب

 زیددکتدد  ن ز ینمددودار سددنگا اریددان مع اسددتفاد    

اسددتخااج  ددا  ان چدداخ   ی ددامل ی ددایالگددو

در   دا یاسا  آسد نینمود. با ا ایأیرا ت ماکسیدار

 امد   8اندا کد  فقدس بدود  یبنا ام  قاب  دست  22

بودندا د  1باالتا ان  یبار  امل   یارنش د ی ا داراآه

کدم  دانا    اار دیان  ام   شتم ب  بعا، تغییاات مق

مهدم  ی ا یتواه  شت  ام  را ب   نواه آسپس می

 ا دا دتنا، ک  بیشتاین نق  را در تبیین داریانس داد 

 استخااج کاد.
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مه  مت محور  اهژپوهش -فصلنا شماره  ششم سال  –ی سال  931  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکاران آذر گنجور
 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 

  ماکسیبعد از چرخش وارهای فضای بهداشتی مدارس همبستگی هر یک از متغیرهای مورد بررسی با آسیب یعامل سیماتر :3 جدول

متغیرهای مورد 

 ی بررس

 ها(ها )آسیبعامل

کمبود س
ی

فون
 

ت
توال

ت  
کمبود اتاق و امکانا

اول
 هی

ت
بهداش

 

وضع
ی

 ت
ب 

نامناس

بهداشت
 ی

دستشو
ی

ی
 

ت ثانو
کمبود امکانا

 هی

بهداشت
 ی

ب بودن وضع
نامناس

ی
 ت

آبخور
های

ب بودن وضع 
نامناس

ی
 ت

بهداشت
 ی

تو تعداد 
توال

ها
 

ط 
ت مربو

کمبود امکانا

به معا
نهی

 
ت

و نظاف
 

ب بودن
نامناس

 
یتعداد 

آبخور
ها

 

        3/3 نبود سیفون توالت

       79/3  نبود اتاق بهداشت

       1/3  نبود پایگاه سالمت

       76/3   سنجتبنبود 

       99/3  نبود فشارسنج

       69/3  سنجشنوایینبود 

عدم تناسب تعداد 

 روشویی 

  3/3      

در دسترس نبودن صابون 

 مایع

  7/3      

ارتفاع نامناسب 

 دستشویی

  9/3      

     19/3    نبود آب گرم

     67/3    تهویه

     76/3    سنجنبود بینایی

     17/3    نبود وسایل پایش رشد

نامناسب بودن دیوار 

 بهداشتی هایسرویس

    32/3    

فاصله نامناسب آبخوری 

 های بهداشتیبا سرویس

    19/3    

ت نامناسب کف وضعی

 آبخوری

    19/3    

   62/3      عدم تناسب تعداد توالت 

ارتفاع نامناسب کف 

های بهداشتی از سرویس

 حیاط

     69/3   

  7/3       نبود ظرف آشغال

  3/3       نبود تخت بیمار 

عدم تناسب تعداد 

 بخوریآ

       32/3 

ارتفاع نامناسب شیر 

 آبخوری 

       99/3 
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مه  936 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار آذر گنجور

 

 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

مدورد  ی داادؤ،  مد  سد3جادد  ی ابا اسا  داد 

 یبهاا ت یبا استاناارد ا یمبتن  تیلاستفاد  در چک

 امدد   کیددکدد  حددااق  بددا   یدددل نیددمدداار ، بدد  ا

 یابیدباالتا را دا تنا، ان تواه  امد  ای 4/1 ی مب تگ

 ییدر  ناسدا یباخوردار بودنا د ان ا تبار قابد  قبدول

 باخوردار بودنا.   ماار یبهاا ت یفضا ی ا یآس

مداد  ان  کیدتدواه گفدت، یمد 3توج  بد  جدادد  با

توالت،  فوهیکمبود س  یآس ای ام   ام    تیلچک

  یآسد اید دام   امد  ددم   تیلچکچهار ماد  ان 

سنج د بهاا ت  ام  ت   یکمبود اتاق د امکانات ادل

 دام   امد    دتیلچک، چهار مداد  ان سنجیی نوا

 ییدستشدو ینامناس  بهاا دت تیدعع  یآس ایسوم 

 زیدد ن ریماار   ام  در دستا  بدوده لدابوه مدا

 دام    دتیلچک، چهار مداد  ان  اییارتفاع دستشو

 یبهاا دت  یکمبود امکانات ثانو  یآس ای ام  چهارم 

  یسنج د دسایینایسنج، بآب گام، فشار  ،ی ام  تهو

پدنجم  ام   ام    تیلچکر ا، س  ماد  ان   یپا

 دام    دایآبخدور تیدعدع هنامناس  بود  یآس ای

دد مداد   ،یبهاا ت ی اسیارتفاع د فالل  آه ان ساد

نامناسد    یآسد اید ام   ام   شدم   تیلچکان 

 دا د نامناسد  د تعااد توالت یبهاا ت تیبوده دعع

 دام   امد    دتیل ا، دد ماد  ان چکبوده ک  آه

د  ند یو  بد  معاکمبدود امکاندات مابد  یآس ای فتم 

د دد ماد  ان  ماریآ غاد د تخت ب کنظافت  ام  ظا

نامناس  بوده   یآس ای ام   ام   شتم   تیلچک

 د ارتفاع آه ان ک  بود.  ایتعااد آبخور

  یدماحل  آخدا د بد  دنبداد اتمدام ماحلد  تحل در   

حدون  بهاا دت  اینفا ان اسدات 8با مااجع  ب   ،یآمار

 کید ا  یبا توج  ب   مب تگ ،یتیمارس  د  لوم تاب

د  یبدا  شدت  امد  الدل یمورد بارسد یا ایان متغ

ان  کیدبا  ا  ا ایمتغ نیان ا کی ا  یمحتوا نی مچن

 دانا د  یگذارنام ایگان  ب   اح ن 8 وام ،  وام  

کمبدود  دست   بارت بودندا ان  8 ما  در  ی ا یآس

 بهاا دت  یدتوالت، کمبود اتاق د امکانات ادل فوهیس

نامناسد   تیسدنج، دعدعییسدنج د  دنوا ام  ت 

ماار   ام  در دسدتا  بدوده  ییدستشو یبهاا ت

 ا، کمبود امکانات ییارتفاع دستشو زید ن ریلابوه ما

سدنج، آب گدام، فشدار  ،یدتهو   دام یبهاا ت  یثانو

ر دا، نامناسد  بدوده   یپدا  یسدنج د دسدایینایب

ه ان  ددام  ارتفدداع د فالددل  آ  ددایآبخددور تیدعددع

 تینامناسدد  بددوده دعددع ،یبهاا ددت ی دداسیسدداد

 ا،  ا د نامناس  بوده ک  آهد تعااد توالت یبهاا ت

د نظافت  ام  ظاک  ن یکمبود امکانات مابو  ب  معا

نامناسد  بدوده  ت،یدمدار د در نهایآ غاد د تخدت ب

 د ارتفاع آه ان ک .  ایتعااد آبخور

 

 یریگجهیو نت بحث

 ی شدت  امد  الدل ،ی دامل  یتحل جیتوج  ب  نتا با

کمبدود  -1  ندا انادست   بارت 8 ما  در  ی ا یآس

  یددکمبددود اتدداق د امکانددات ادل -2توالددت  فوهیسدد

 تیدعدع -3سدنج ییسنج د  نوابهاا ت  ام  ت 

مدداار   ددام  در  ییدستشددو ینامناسدد  بهاا ددت

 دا ییارتفاع دستشدو زید ن ریدستا  بوده لابوه ما

آب   ،ید دام  تهو یبهاا ت  یثانوکمبود امکانات  -4

 -5ر دا   یپدا  یسنج د دسایینایسنج، بگام، فشار

 دام  ارتفداع د   دایآبخدور تینامناس  بوده دعع

نامناس  بوده  -6 یبهاا ت ی اسیفالل  آه ان ساد

 ا د نامناسد  بدوده د تعااد توالت یبهاا ت تیدعع

د  ند یمعا بد کمبدود امکاندات مابدو   -7 دا ک  آه

نامناس   -8 ماریظافت  ام  ظاک آ غاد د تخت بن

د ارتفاع آه ان ک . با اسدا    ایبوده تعااد آبخور

 یبهاا دت یتواه گفدت فضدایپ د   حاعا م جینتا
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آموناه دان  یباا یماار  در حون  امکانات بهاا ت

 دپادرشآمددونش 5د  2 ینددواح ییدر مدداار  ابتدداا

  یدچدار آسد بدا اسدتاناارد ا فالدل  دا دت  د زیتبا

پد د   بدا  نیددسدت آمدا  ان ا  بد جیبا ا. نتدایم

با مطلوب  ید  مکاراه مبن اناد یپ د   پ ی اافت ی

 ماار  الدفهاه یبهاا ت یفضا تیدعع یبوده ن ب

 ی داپد د   ی داافتد یبدا  ی(  م و نبدود دلد39 

  م و بود. (41-47متعادی  

 مداار  ان ایدتدواه گفدت یمد افتد ی نیا نییدر تب   

م د   یامکاندات بهاا دت نیجهدت تدأم یبودج  کداف

 ند یر دا، امکاندات معا  یامکانات پدا ر،یلابوه ما

 نیا نیتأم ک  نیا اید   تناید ... باخوردار ن یبهاا ت

با ا د یماار  نم ااهیما ی اتیامکانات جزء ادلو

 یامکانات بهاا دت نیأمب  ت یا تقاد ااهیما یب   بارت

ماار   شتایتواه گفت بیم ،رناآموناه ناادان  یباا

 دا آه یبداا یآبخدور ک  بعااً یماارس ایانا د یمیقا

اندا د بدود   یلحداظ دچدار آسد نی ا ، ان ا یطااح

آمدون ان ماار  نوسان د با تعااد مناس  داند  شتایب

 افتد ی نیدا نیدیاندا. در تبباخوردار نبدود   یآس نیا

 ینگا د عع  ،یمنابر مال ی اتیتواه ب  محاددیم

 ،یبهاا دت ی داتیدن دبت بد  ادلو ااهیان ما یباخ

ان نظارت نامناس ، نبود تعامد  مناسد   یعع  نا 

 یماار  با نظام سالمت د بهاا ت د درماه، طااحد

 ی داهسداختما ید نوسدان ایدد ساخت ماار  جا

آموناه د ... ا دار  نمدود. بدا نامتناس  با تعااد دان 

  داتیمحدادد ان یاسدا  توجد  بد  رفدر باخد نیا

 یفضددا یبه ددان یتوانددا مدداار  را در راسددتایمدد

 . اینما یاریماار   یبهاا ت

مارسد ،  یبهاا ت ی ااستیمارس  با س بهاا ت    

د  یخدامات بهاا ددت ،ینندداگ ی داآمدونش مهددارت

ارتقاء بهاا ت تماکز  یم ا ا باا سیمح یسانفاا م

ماار  مورد  یبهاا ت یفضا ا یکلطور(. ب 48دارد  

 ما  در ارتبدا  بدا امکاندات  ی ا یمطالع  دچار آس

 سینق  مح  است د با توج  ب یبهاا ت ید ثانو  یادل

 ی( د رفتار ددا49،51  یلیمارسدد  در  ملکدداد تحصدد

 یجداّ  یتوانا ب  آسدیموعوع م نی( ا25  یبهاا ت

حفد   زیدآمدوناه د نداند  یآداب بهاا ت تیدر تقو

ا تبدارات  یکلدنجا  ود. ب  طدور( آناه م48  یسالمت

آه  یجار ی ان ی ز نیتأم یب  ماار  باا یصیتخص

 یکد  فضدا یدر لدورت یتد ح رسایب  نظا نم یکاف

 یدر مداار  نوسدان بدداا   یددد  بد یمناسدب یکدیزیف

در نظدا گافتد    داید آبخدور یبهاا ت ی اسیساد

مناسد  م د  در  یامکانات بهاا دت نی ا  است، تأم

نظافدت  ید حت  یتهو اید  ریلابوه ما دستا  بوده

مداار  نبدود  اسدت.  ااهیمناس  آه مورد توج  ما

( د 51  یسددالمت ابدد یمارسدد  اثدداات مهمدد سیمحدد

آمددوناه دارد داندد  یلید تحصدد یبهاا ددت یرفتار ددا

ارتقدداء سددالمت در مدداار   ی ددا( د بانامدد 52،53 

آمدوناه مدؤثا داقدر  دود داند  ی تیتوانا با بهزیم

 یگددذاراسددتیس انمندایامددا ن نیدتوجد  بدد  ا( د 54 

 ی ما نگ یدر راستا کیاستاات  یزیرمناس  د بانام 

 ی(،  زم جا55ّدر ماار    سالمتارتقاء  ی ابانام 

د نظام سالمت  یدر نظام آمون    ید  ب ااهیگمیتصم

 م  یبهاا ت یاستاناارد ا تید نظارت م تما با ر ا

اک آمدونش د ان طاک دنارت بهاا ت د  دم ان طد

 با ا.یپادرش م

تددواه بدد  یمدد قیددتحق ی دداتیجملدد  محددادد ان    

محقق   تیل ا ب  چکداد  یابزار گادآدر تیمحادد

د  ددام  یداقعدد سیمشددا ا  محدد قیددسدداخت  د ان طا

 دا م دد  داد  یگدادآدر ی دداو ی د ایاسدتفاد  ان سدا

مداار   یبهاا ت یپاسشنام ، مطالع  فضا ایمصاحب  

نامد  بهاا دت مداار  د نییبا اسا  آمورد مطالع  
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 ییمدارس ابتدا یبهداشت یفضاها یشناس بیآس

 5د  2  یدناح ییمطالع  بد  مداار  ابتداا تیمحادد

ا ار  کاد. با توج  بد   دام  ز،یآمونش د پادرش تبا

نام  بهاا دت مداار  در بعدا نییانطباق ماار  با آ

تعامد   قید دود ان طایمد شنهادیپ یامکانات بهاا ت

وم دانشدگا   لد ایدد   یدایخ ی دامناس  با سدانماه

مداار   اریددر اخت د نیتأم یامکانات متناسب یپز ک

 . ادیقاار گ

 

 هاشنهادیپ

امکانددات  نیتدأم یبدداا یمناسدب یمندابر مددال ی دتیبا 

د  صیدر ماار  تخص  ید ثانو  یادل یمناس  بهاا ت

ان فضا ا د امکاندات  ینظارت م تما با استفاد  الول

 دا لدورت آه یدربهدا  یمناس  موجود در راسدتا

 ی دازانندا ی دا د باانگ. در نظا گدافتن مشدوقادیپذ

در  یبداالتا انیدامتکد  ان  یماارسد ااهیما یباا   ید

امکاندات مناسد   نید تدأم یحون   ملکداد بهاا دت

تواندا یمد زیموناه باخوردارنا نآدان  یباا یبهاا ت

د  یمداار  بد  امکاندات بهاا دت زیدتجه یدر راستا

 .ایماکمک ن یتا بهاا تمطلوب یفضا ا

 

   یسپاسگزار

ار ا ر دت   ینام  کار ناساهیمقال  م تخاج ان پا نیا

 یفضدا ی ناسد یآسد»با  نواه  یآمون  یزیربانام 

د  2آمونش د پادش  ینواح ییماار  ابتاا یبهاا ت

در دانشدگا  آناد  11221621952122بدا کدا  «زیتبا 5

 ااهیان مددا ل یدسددنیبددود. بددا زیددداحددا تبا یاسددالم

ماار   ااهیما زید ن زیداحا تبا یسالمآناد ادانشگا  

مدورد مطالعد  تشدکا  دپادرشآمونش ینواح ییابتاا

 گادد.یم

 

 منافع تضاد

 یسدانمان ایدد   ناگاهینو نیب یگون  تضاد منافعچی 

 دجود ناا ت.
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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. 
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