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 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 3413 تابستان، 2، شماره 8دوره 

 13 -19 صفحات

  محیط مدارس در بررسی بهداشت
 

 آناهیتا چالیک

 طوبی ابتدایی آموزشگاه بهبهان، شهرستان پرورش و آموزش سالمت، مراقب پرستاری، کارشناس

 

 چکیده

 حاصل هایمزیت پرنقش بودن و اهمیت به هاسازمان از بسیاری است. اهمیت حائز بسیار انسانی نیروی انگیزش مساله امروزه

 مهمتر همه از و انگیزش ایجاد زمینه کاری مطلوب محیط ایجاد با دارند سعی و هستند واقف خوبی به انیانس سرمایه از

 بهداشت بحث است شده مطرح رابطه این در که موضوعاتی از مهمترین یکی نماید. مهیا سازمان در را انسانی نیروی نگهداشت

 محیط ایجاد جهت در سازمان سوی از که دارد اقداماتی هکلی به اشاره محیط مدارس در است. بهداشت محیط مدارس در

شود. می محسوب افراد از وسیعی گروه برای بزرگ آییگردهم مراکز است. مدارس، انسانی نیروی نشاط برای با و مطلوب کاری

 در این ننوجوانا و کودکان حضور دلیل به سالمت متخصصان برای دغدغه مهمترین عنوان به در مدارس، سالمت ارتقای

 آموزان است.مین بهداشت و سالمت فردی و اجتماعی دانشأبهداشت محیط در مدارس از وجوه بسیار مهم ت است. بوده محیط

ای صورت گرفته است بر آن است که به بررسی بهداشت این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 پردازد.در محیط مدارس می

 

 آموزبهداشت، بهداشت محیط، مدارس، دانشهاي كلیدي:  هواژ
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 مقدمه

های حساس زندگی نماید که کودک در آن سالیک ساختار اجتماعی، برای آموزش، محیطی را فراهم می مدرسه به عنوان 

خانه به واحد کند شش سال از عمرش گذشته است و از محیط هنگامی که کودک، دبستان را آغاز می کند.خود را سپری می

کند. کودک در مدرسه، فردی از اجتماعی مدرسه وارد و با محیط و با خطرات تهدید کننده سالمتی، تماس بیشتری پیدا می

ها جامعه و اجتماع را تشکیل باشد که مجموع آنافراد جامعه کوچک مدرسه است، به عالوه عضوی از اعضاء یک خانواده نیز می

 یاید.مات در مدارس خدمات بهداشتی به جامعه نیز گسترش میدهد لذا با ارائه خدمی

جسمی، روانی،  کامل رفاه را بهداشت، سالمت جهانی سازمان است بشر زندگی ابعاد ترین محوری و ترینمهم از یکی سالمت  

 (.18: 3188است. )ترابی،  توسعه محور سالمت. کندمی تعریف نبودن بیمار فقط نه و اجتماعی

 با همکاری در آموزاندانش سالمت پیشبرد و تامین به پرورش، اهتمام و آموزش وظایف شرح از سیزدهم بند به وجهبا ت   

 از و است متعالی و ارزشمند ها، هدفیانسان سالمت ارتقای .است بسیار تاکید مورد پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت

 و مدیریت موثر و کارآمد هایشیوه ارزشمند، اعمال هدف این به دنرسی برای شود.محسوب می هادولت تالش مهمترین

 .است ناپذیراجتناب امری سالمت نظام دهیسازمان

ای گردد که اثر گردد محیط آموزشگاه به گونهبهداشت محیط مدارس عبارت است از مجموعه اقداماتی که موجب می  

وزان برجای نگذارد. با توجه به اینکه تعلیم و تربیت در شرایط ایمن، آمنامطلوبی بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش

مکان مدرسه که در آن تعلیم و  بهداشتی و برخوردار از خدمات بهداشتی، درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است؛

شود، باید نیازهای جسمی و ریزی و ساخته میتربیت کودکان صورت پذیرفته و شخصیت اجتماعی و روانی آنها در آن پایه

 در مهمی بسیار نقش مطمئن مکانی عنوان به مدارس مین نماید.أآموزان به ویژه بهداشت و سالمتی آنان را تروانی دانش

 آموزان دانش سالمت است ممکن نگردد رعایت در مدارس بهداشت اصول که صورتی نمایند. درمی ایفاء آموزان دانش پرورش

 مؤثر باشد. مدارس بهداشت وضعیت ارتقاء در تواندمی بهداشت ربیبیافتد. م خطر به

این مقاله که با  آموزان است.مین بهداشت و سالمت فردی و اجتماعی دانشأبهداشت محیط در مدارس از وجوه بسیار مهم ت 

بهداشت در محیط  ای صورت گرفته است بر آن است که به بررسیروش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 پردازد.مدارس می

 

 نوع روش تحقیق

برداری از موضوعات مرتبط و نیز  پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است. نگارنده ابتدا به فیش نوع روش تحقیق در این  

سپس به آنها و  بندی به تلفیق و دسته  برداری استخراج مطالب مرتبط با بهداشت و بهداشت محیط پرداخته و بعد از اتمام فیش

الزم به عمل آمده است که در  های گیری نتیجهانجام شده در این آثار  های بررسیتجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و در پایان از 

 . ادامه از نظر خواهد گذشت
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 پیشینه تحقیق

 پردازیم.ی آنان میکه به معرف گردیده انجام آن مختلف هایشاخه در متعددی تحقیقات مدارس بهداشت یزمینه در 

 عروجی راد،شریفی پیرزاده،«. اصفهان شهر مختلف نواحی دولتی ابتدایی مدارس محیط بهداشت وضعیت مقایسه»مقاله:  -

3181. 

نکونام،  پاریزی، اکبری، ملکوتیان،« 3181سال  در کرمان شهر مدارس ایمنی و محیط بهداشت وضعیت بررسی»مقاله:  -

3181. 

 اله قربانیان قهرمانی، عبدی، زولی،«. ساری یک ناحیه ابتدایی مدارس محیط بهداشت هایشاخص وضعیت بررسی»مقاله:  -

 .3181آباد، 

 یوسفی، کوتنایی، جوادیان«. استانداردها با آن مقایسه و مازندران استان ابتدایی مدارس ایمنی وضعیت بررسی»مقاله:  -

  .3189اسدپور،  و اسدپور

 کرمانی،«. 88-89تحصیلی  سال در پاکدشت شهرستان ابتدایی مدارس ایمنی و محیط بهداشت وضعیت بررسی»مقاله:  -

 . 3189حاتمی،  غندالی،

اردکانی،  محیطی کجباف، ابادی، جمال زارع« یزد استان 2 ناحیه ابتدایی مدارس بهداشت وضعیت بررسی»مقاله:   -

3193. 

 .3191زهتاب یزدی، « ان.آموزدانش سالمت ارتقاء در آن نقش و مدارس بهداشت»مقاله:  -

 

 بهداشت

ها است. این عامل آن و روانی جسمانی شرایط داشتن نگه سالم یا بیماری انواع از افراد داشتن نگه مصون معنای به بهداشت  

تر هستند، به کنند، ثمربخشدارای اهمیت است. کارکنانی که از سالمتی جسمی برخوردار هستند و در محیطی ایمن کار می

  های پیشرفت بهداشتی و ایمنی هستند.نگر، حامی برنامهن دلیل مدیران خوب و آیندههمی

بهداشت گویند که از راه  ها، افزایش طول عمر و افزایش سطح سالمت افراد جامعه رابهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماری 

 گیرد:کوشش دسته جمعی افراد به منظورهای زیر انجام می

 سالم سازی محیط -3

 های واگیرکنترل بیماری -2

 آموزش بهداشت -1

 گسترش خدمات پزشکی و پرستاری -4

 ایجاد یک سیستم اجتماعی که در آن هر فرد دارای سطح زندگی الزم برای نگهداری سالمت خود باشد. -5

1-  

 محیط و ایمنی بهداشت

و اجتماعی انسان تأثیر دارند و یا عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سالمت بدنی، روانی   

 دهد.( و محیط ایمنی و عاری از خطر را نوید می3181خواهند داشت. )خالصی، 
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 بهداشت محیط مدارس

گردد محیط آموزشگاه به گونه ای گردد تا هیچ اثر بهداشت محیط مدارس عبارت است از مجموعه اقداماتی که باعث می 

 (.3182گذارد. )خالصی، آموزان و کارکنان مدارس بر جای نمیو اجتماعی دانش جسمی، روانی نامطلوبی به سالمت

 گیرد.می صورت آموزانسالمت دانش سطح ارتقاء و حفظ تأمین، منظور که به است هاییفعالیت کلیه شامل مدارس بهداشت 

آموزش  برنامه انتشار است. آموزان شدان باورهای بهداشتی و بهداشتی عملکرد اطالعات، افزایش بهداشت مدارس، عبارتی به

 در یونیسف بهداشت و جهانی سازمان مشترک طرح ثمره نخستین عملی آن، هایجنبه به گرایش و ابتدایی مدارس بهداشت

 .((Zazuoli2009 است. بوده عضو مدارس کشورهای در بهداشت آموزش ارتقاء جهت

 

 مدارس محیطی بهداشت اصول

 است: زیر موارد شامل سمدار محیطی بهداشت اصول 

 های آموزشی مدرسه باشد.برنامه و کودکان تکامل و رشد هایویژگی با متناسب باید طراحی بنای ساختمان که 

 و تعلیم متخصصان این زمینه در باشد. مناسب نور و رنگ کل در و روشنایی صندلی، دارای که راحت محیط تأمین 

 توان از بیشتر وری بهره جهت مدارس در کیفیت نور و رنگ نوع کارگیری به در هاییتوصیه شناسانروان و تربیت

 اند؛نموده ارائه آموزاندانش

 ای؛فواره هایآبخوری و شستشو و دفع تسهیالت تأمین 

 نقل؛ و حمل و فوری هایمراقبت جهت الزم امکانات بینیپیش و ریزیبرنامه 

 ساختمان؛ مختلف هایقسمت نظافت و بهسازی مطمئن هایشیوه اجرای 

 آموزان؛دانش تمامی پذیرایی تفریحاتی ریزی برنامه 

 جنبه شامل نیازها این سنین مختلف؛ کودکان نیازهای تمام گرفتن نظر در با مدرسه روزانه هایفعالیت ریزی برنامه

 باشند؛می اجتماعی و روانی جسمی، های

 شامل مدرسه، خوری غذا یافته سازمان برنامه: 

 غذاها دنبو مقوی -3

 غذا خوردن برای راحت و کافی تسهیالت -2

 (3193: 311زباله )حافظی،  دفع 

 

  مدارس محیط بهداشت اهداف

 مهمترین عنوان به در مدارس، سالمت شود. ارتقایمی محسوب افراد از وسیعی گروه برای بزرگ آییگردهم مراکز مدارس، 

  است. بوده محیط در این نوجوانان و کودکان حضور دلیل به سالمت متخصصان برای دغدغه

 در بهداشت حصول از اهدافی که از برخی پرورشی، و آموزشی اهداف پیشبرد در آن نقش و مدارس محیط اهمیت به توجه با 

 :از عبارتند شوند،می دنبال مدارس، محیط
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  شایع عفونی هايبیماري برخی به آموزان دانش ابتال كاهش -1

 .شوندمی گیر محیطی محدود، همه در جمعیت حد از بیش تراکم علت به هوا راه از شده منتشر عفونی هایبیماری از بسیاری 

 فاضالب، ناصحیح دفع و بهداشتی غیر و آلوده آب آشامیدنی در اثر خونی اسهال و حصبه مانند هابیماری برخی آن بر عالوه

 نبودن به دلیل شوند،می منتقل دیگر حشرات و بندپایان طریق از که هاییهمچنین بیماری شوند.می گیر همه و یافته اشاعه

 یابند.کاهش می شدیدا موارد این مدرسه محیط بهداشت رعایت با حالی که در داشت. خواهند بیشتری بهداشتی شیوع محیط

 

 آموزان دانش تحصیلی افت كاهش -2

 طور به عدم سالمت، عوارض این آموزان، دانش روانی و جسمی سالمت بر بهداشتی غیر محیط نامطلوب عواقب به با توجه 

 آشامیدنی آب به دسترسی عدم مثال اگرچه برای داشت. خواهد منفی تأثیر شانتحصیلی وضعیت بر مستقیم غیر و مستقیم

 سوی از اما شود،می مدرسه یک آموزان دانش گوارش دستگاه های عفونیبیماری بروز موجب مستقیم طور به سالم و بهداشتی

ها،  بیماری این دلیل به آموزان دانش غیبت و آموزان دانش جسمی وضعیت از ناشی درسی مستقیم، صدمات غیر طور به دیگر

 .شد خواهد مدارس سطح در تحصیلی افت موجب

 

 حوادث و سوانح اثر در آموزاندانش معلولیت و میر و مرگ كاهش  -3

 گردد.می محیط این حوادث در و سوانح بروز میزان کاهش اعثب مستقیم طور به مدارس در محیط بهداشت ضوابط رعایت 

 کشور انسانی نیروی کارائی و حفظ در مدت در دراز و کندمی جلوگیری ساز آینده قشر این زندگی یا توان اتالف از امر این

 بسیار احتمالی هاییشکستگ و صدمات بروز از جلوگیری در مدرسه هایساخت پله بودن اصولی مثال، برای بود. خواهد مؤثر

 .است مؤثر

 

  جامعه بهداشتی فرهنگ اصالح  -4

 مدرسه، در محیط رعایت بهداشت .داشت خواهند نظر مد آتی و جاری زندگی در را خود هایآموخته عمدتا آموزاندانش 

 بهداشتی فرهنگ در مطلوب تغییراتی موجب ترتیب به این و دهدمی قرار تأثیر تحت جامعه و خانه در را ایشان عمل و نگرش

 .یابد استمرار زندگی طی در تواندمی زباله سطل در هازباله به ریختن عادت مثال برای . گرددمی هاخانواده

 

  آموزاندانش رشد مشکالت كاهش  -5

 خواهد انایش رشد بر سوء تأثیر نگیرد، انجام محیط مدرسه در بهداشتی موارد چنانچه و دارند قرار رشد سنین در آموزان دانش

 واگیردار و عفونی هایبیماری به مکرر ابتالء گردد،می رشد سن در مناسب کودکان رشد مانع که مشکالتی جمله از داشت.

 کرد. جلوگیری موارد این بروز از توان می مدارس محیط بهداشت به استانداردهای دستیابی با که است

 

 بهداشت عمومی مدارس

ها، دانشگروه این میان کنند.ازمی توجه جامعه مختلف های گروه یهمه سالمت، به به دستیابی راستای در کشورها تمامی 

 دهندمی تشکیل را جامعه هر انسانی منابع از یکی و جامعه هستند سازانآینده هاآن برخوردارند؛ زیرا خاصی اهمیت از آموزان
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می مدارس در محیط بهداشت نامناسب شرایط کنند.می سپری مدارس در را قابل توجهی نسبتا ساعات جمعیت از گروه این.

 نشان را ها خودسال از پس است ممکن عوارض این از برخی نماید. تحمیل محیط آن در حاضر افراد به را عوارض زیادی تواند

مهارت و دانش اکنون هم از اگر و هستند فردا والدین آنها هستند. خانواده از بخشی آموزان دانش کرد فراموش نباید .دهند

 بعدی نسل به را آنها توانندمی بخشند، را توسعه مهم بهداشتی هاینگرش و کنند تمرین و یادگرفته را مناسب بهداشتی های

  (.31: 3191سالمت، مروج کنند. )مدارس منتقل

مل متعدد مانند معلم، محیط آموزشی شامل دو بخش، محیط مادی و انسانی است؛ محیط انسانی متشکل از عناصر و عوا 

مدیر، دانش آموز، کتاب درسی، برنامه آموزشی و... است که به نسبت متفاوتی بر تربیت، رفتار، سالمت و بهداشت دانش آموزان 

در محیط مادی، ساختمان مدرسه، محل استقرار و تجهیزات آن مورد نظر است؛ شرایط نامساعد ساختمان  تأثیر گذار است.

جایش، نور، تهویه، دما، سرو صدا، امکانات ایمنی، وسایل پیشگیری و مقابله با حوادث و رخدادهای احتمالی، مدرسه از نظر گن

آوری و دفع فاضالب و زباله، تجهیزات غیراستاندارد و مانند آن موجب صدمات نظافت و پاکیزیگی محیط مدرسه، سیستم جمع

 شود.جسمی و روانی در دانش آموزان می

هداشت محیط از قبیل تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم، دفع صحیح زباله و فاضالب، تامین حرارت، نور و تهویه اصول کلی ب  

به همین دلیل است که  مناسب، مبارزه با حشرات و جوندگان در تمام مدارس از ضروریات بهداشتی محیط های آموزشی است.

 های آموزشی در اولویت قرار دارد. برنامه ریزیبهبود شرایط بهداشتی در محیط های آموزشی همواره در 

برخی عوامل موثر بر سالمت محیط مدرسه عبارتند از رنگ فضاهای آموزشی: در مدارس رنگ فضاها و تجهیزات آموزشی به   

 دلیل شرایط سنی و روحی کودکان و نوجوانان از حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا این امر می تواند موجب شادابی،

 نشاط، آرامش روانی، تحرک و تالش دانش آموزان شود و فرآیند یادگیری را افزایش دهد. 

ها: بهترین نور استفاده از نور طبیعی خورشید است که از طریق پنجره ها تامین می گردد؛ منابع نور مصنوعی در نور کالس  

و مناسب در مدارس موجب افزایش میل و رغبت به کار ، غیاب نور طبیعی یا در ترکیب با آن بکار می روند. تامین نور کافی 

دقت در عمل و بازدهی می شود. تابلو کالس درس باید در محلی مناسب که نور کافی به آن می رسد قرار داشته و در معرض 

ی گردد. فاصله تابلو دید کامل دانش آموزان و به رنگ سبز مناسب و غیر براق باشد. تا از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیر

سانتی متر کمتر باشد. کالسها باید حتی االمکان طوری ساخته  21دو متر و 2کالس درس از اولین ردیف دانش آموزان نباید از 

ها در سمت چپ دانش آموزان در نظر گرفته شود و سطح آنها حدود یک شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند. ترجیحاً پنجره

سانتی متر مربع سطح در نظر گرفته  25کالس باشد. برای هر نفر دانش آموز در کالس حداقل باید یک متر و پنجم مساحت 

متر کمتر  1ارتفاع سقف کالس نباید از  .متر عرض می باشد 1متر طول و  8شود حداکثر ابعاد قابل قبول برای کالس درس 

نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود.  11ل یک چشمه توالت و هر نفر حداق 41تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر  باشد.

سانتیمتر از سطح زمین( باشد.  11 -15های مختلف تحصیلی )آموزان در دورهارتفاع دستشوئی ها متناسب با سن دانش

-روی دستشوئی ها ضروری بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مایع و لوله کشیاستفاده از صابون مایع در دستشوئی

 (.3192)گنجی پور،  .ها انجام شود
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  مدارسآبخوري عمومی شرایط 

دیوار لبه آبخوری  -کف محوطه آبخوری قابل شستشو و دارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضالب باشد.   -

 بایستی از جنس قابل شستشو نظیر کاشی بوده و دارای شیب مناسب به طرف مجرای فاضالب باشد.

 باشد.  .دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو نظیر کاشی، سرامیک، سنگ و ..  -

نفر یک شیر  45آموزان باید با شیرهای مناسب یا آب سردکن مجهز گردد و حداقل برای هر آبخوری عمومی دانش  -

سانتیمتر( از سطح  15 -311های تحصیلی )بینی شود. ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دورهآبخوری پیش

 زمین باشد. 

 متر احداث گردد.  35های بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله حداقل آبخوری باید خارج از سرویس  -

 (.3192)گنجی پور،  بوفه مدرسه که به پایگاه تغذیه سالم تغییر نام یافته باید دارای شرایط الزم طبق آئین نامه باشد.  -

 

 مدارس بهداشت قبینمرا وظایف

 نظارت نیز و تغذیه برای نظارت محیط مدرسه، ایمنی و بهداشت بررسی با رابطه در ایران در مدارس بهداشت مراقبین وظایف  

 است: زیر شرح به باشد مدارس می تغذیة کار اندردست که کسانی فعالیت بر

 به: توجه با جودمو استانداردهای جنبه از مدرسه محیط ایمنی و بهداشت ( بررسی3

 مدرسه؛ گرفتن قرار محل 

 آشامیدنی؛ آب وضعیت 

 فاضالب؛ و زباله دفع و آوریجمع چگونگی 

 آنها؛ تعداد بودن کافی و هادستشویی و هاتوالت بهداشت وضعیت 

 آنها؛ نوع و تعداد نظر از آبخوری شیرهای وضع 

 سقف و دیوارها آمیزی رنگ حرارت، رطوبت، درجه تهویه، روشنایی، و نور وسعت نظر از هاکالس ساختمان به رسیدگی

 ها،پله راهروها، ایمنی وضع بررسی آموزان،دانش دید و نور نظر فاصله، از ها،تخته نصب محل کف، بودن شستشو قابل ها،

 مدرسه؛ حیاط و هاپنجره

 محیط؛ بهسازی جهت در اقدام و موذی جوندگان حشرات، با مبارزه چگونگی بررسی (2

 تغذیه؛ بر ظارتن (1

 تغذیه؛ اندرکاران دست فعالیت بر نظارت (4

 (.311:3193مدرسه. )حافظی،  بهداشت مربی مهم وظایف از یکی عنوانبه بهداشتی مفاهیم و مسایل آموزش (5

 

 گیرينتیجه

 محیط به بهداشت دادن اهمیت شود.می تلقی جامعه سالمت به برای دستیابی اساسی اصول از بهداشتی و سالم محیط داشتن 

باشد. می مهم امر این تحقق راستای مسئول در هایسازمان هایبرنامه تمام رو این از گردد.محسوب می جامعه هر ضروریات از

 .است آموزاندانش باورهای بهداشتی و بهداشتی عملکرد اطالعات، افزایش محیط، بهداشت شامل مدارس بهداشت
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مشکالت  از آنان باالی پذیریآسیب دلیل به جامعه در سطح بهداشتی مسایل ریزیبرنامه اب رابطه در آموزان جایگاه دانش 

 دانش دوم اینکه خانه دلیل به مدارس ارتباط این در است. زیادی برخوردار اهمیت از خانواده نزد در آنها ارزش و بهداشتی

برنامه از بسیاری توجه مورد شود،گذارده می آنجا در آموز دانش بهداشتی تربیت هایو پایه اساس و شودمی محسوب آموز

 اند.گرفته قرار دنیا در سطح بهداشتی ریزان
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Abstract 
Today, the issue of human resource motivation is very important. Many organizations are well aware of the 

importance and playfulness of the advantages of human capital and try to create a favorable work environment to 

create motivation and, most importantly, maintain human resources in the organization. One of the most 

important issues in this regard is the issue of health in school environment. Health in. The school environment 

refers to all the measures taken by the organization in order to create a desirable and vibrant work environment 

for human power. Schools are large gathering centers for a large group of people. Health promotion in schools 

has been the most important concern for health professionals due to the presence of children and adolescents in 

this environment. Environmental health in schools is one of the most important aspects of providing personal and 

social health of students. This paper, which has been done by descriptive and analytical method based on library 

studies, tries to investigate health in school environments. 
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