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 الملخص  
الدباسة    هذه  في  في    180جمعو  المياه،  ودوبا   الدباسية  الفصول  أ واب  مقا ض  من         10عينة 

مص اتة  واتع   مدينة  تتبع  تعليمية  تم  3مكاتب  عشوائية،  تعليمي  صوبة  مكتب  كل  من        عزل   مدابس 

المبتاش   10 العزل  البكتي يا  ط يقتة  من  زباعية    أجنتاس  أوستاط  أب عة     Nutrient agar استخدام 

Blood agar, Chocolate agar , MacConkey agarالبك أن  النتائج  خالل  من  واتضح  تي يا  ، 

( السائدة  نسبة  الستالبة لصبغة  46.1الموجبة لصبغة ج ام كانو هي  البكتي يا  تتجاوز  لم  %(، في حين 

%(  33.85 نسبة )     Bacillus SPP.%(، وكتانو من أكث  البكتي يا الموجبة انتشابا هي   10ج ام )

)  Coagulase - Negative Staphylococciتليها   أتتل  5.20 نسبة  وأن  البكتي ية األجناس  %(، 

لصبغتة جت ام وجتودا هي    )  Staphylococci   Positive  Coagulaseالموجبتة  %(  3.125 نسبة 

. انتشابا   ج ام  لصبغة  السالبة  البكتي يا  أكث   )  Enterobacter SPPومن  تليها 6.25 نسبة   ،)%

Klebsiella SPP   ( من  3.64 نسبة  كل  تليها    ،)%Proteus SPP.   و  .Acintobacter SPP           
Serritia SPP.  ( متساوية  السالبة  1.56و نسب  البكتي ية  األجناس  أتل  كانو  منهما،  ينما  لكل   )%

  %( 1.04)و نسبة    Neisseria SPP.  .Providencia SPPلصبغة ج ام تواجدا و نسب متساوية هي  

حيث   المدابس،  األ واب  ين  لمقا ض  البكتي ي  التلوث  معدال   في  اختالف  عن  الدباسة  كشفو  كذلك 

نسب  أعلى  و نسبة سجلو  البنين،  مدابس  في  لصبغة ج ام  والسالبة  الموجبة  المقا ض  البكتي يا  لتلوث  ة 

%( للبكتي يا السالبة لصبغة ج ام، تليها المدابس  38.89%( للبكتي يا الموجبة لصبغة ج ام و)37.35)

( و 36.14المختلطة  نسبة  ج ام،  لصبغة  الموجبة  للبكتي يا  لص33.33)  %(  السالبة  للبكتي يا  بغة  %( 

( و نسبة  البنا   مدابس  في  كانو  للمقا ض  البكتي ي  للتلوث  نسبة  أتل  وأن  للبكتي يا  26.51ج ام،   )%

%( للبكتي يا السالبة لصبغة ج ام، كما أوضحو نتائج الدباسة أن أعلى 27.78الموجبة لصبغة ج ام و)

اال الدباسية  الم احل  في  كانو  الموجبة  األ واب  البكتي يا  مقا ض  لتلوث  واإلعدادية  نسبة نسبة   تدائية 

%( في حين سجلو أعلى نسبة لتلوث المقا ض  البكتي يا السالبة في الم احل الدباسية الثانوية  نسبة  25)

كذلك  4.4) المدابس     ينو%(،  في  كانو  المم ضة  البكتي يا  ألعداد  نسبة  أعلى  أن  الدباسة  نتائج 

 ( البنين  نسب 38.82المختلطة  نسبة  مدابس  تليها   ،)%( للبكتي يا 35.29ة  وجودا  نسبة  أتل  وأن    )%

 %(. 25.88المم ضة كانو في مدابس البنا  و نسبة )
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Abstract:                                                                                                                

In this study, 180 samples were collected from classroom door handles          

and toilets, in 10 educational offices affiliated to the city of Misurata by 3 

schools from each educational office randomly 10 strains of bacteria were 

isolated by direct isolation using four agricultural media, Nutrient agar       

blood agar, chocolate agar, and MacConkey agar, and it was evident through the 

results that  gram-positive bacteria were dominant (46.1%), while Gram-

negative bacteria did not exceed (10%), and the most common positive bacteria 

was Bacillus SPP. (33.85%). It is followed by Coagulase - negative 

Staphylococci (5.20%) and the least abundant Gram-positive bacterial genera is       

Coagulase positive Staphylococci by (3.125%), and one of the most common  

gram-negative bacteria is Enterobacter SPP. (6.25%), followed by Klebsiella 

SPP. (3.64%) followed by Proteus SPP. and Acintobacter SPP. and         

Serritia Spp. and in equal proportions (1.56%), each while Neisseria SPP. was 

the least present in Gram-negative bacteria. Providencia SPP. with  a percentage 

(1.04%), the study also revealed a difference in the rates of bacterial 

contamination of door handles between schools, where the highest percentage of 

contamination of handles with gram positive and negative bacteria was recorded 

in boys' schools, and by (37.35%), for gram positive bacteria and (38.89%) For 

Gram-negative bacteria, followed by mixed schools with (36.14%), for Gram-

positive bacteria, and (33.33%), for Gram-negative bacteria, and that the lowest 

percentage of bacterial contamination of handles was in girls' schools with a 

percentage (26.51%), for Gram-positive bacteria and (27.78%) for Gram-

negative bacteria, and The results of this study showed that the highest rate of 

contamination of door handles with positive bacteria was in the elementary and 

preparatory stages by (25%), while the highest rate of contamination of handles 

with negative bacteria was recorded in secondary school stages by (4.4%), The 

results of the study also showed that the highest percentage of pathogenic 

bacteria was in mixed schools, at a rate of (38.82%) followed by schools for 

boys (35.29%), and that the lowest percentage of pathogenic bacteria was in 

girls ’schools at a rate of (25.88%). 

 

 Introduction المقدمة .1

 Ejim)بشكا  كبيار في ك  مكان في البيئااة   تنتشر الكائنات الحية الدقيقة  
et al., 2016)    مجهرية  وتعرف الكائنات الحية الدقيقة، على انها كائنات

 ,Raad)موجودة في الطبيعة كمجموعات وحيدة الخلية او متعددة الخاليا
المجاردة  ( 2019 بالعيان  رؤيتها  يمكن  ال  الحجام  كائنات ص يارة  وهي   ،

 . (Maori et al., 2013)من حيث نطاق العادد والتوزيع  
البكتيريا، ويمكن   انواع  العديد من  المدرسية مستودًعا النتشار  البيئة  تعتبر 

لو إلى آخر من خال  االتصا  المباشر او غير  نق  هذه البكتيريا   من طا 
التي   الملوثة وخاصة تلك  المباشر، وهناك دالئ  متزايدة على ان األسطح 
مسببات   من  العديد  انتشار  في  تسهم  ان  يمكن  باليد،  لمسها  يتم  ما  كثيرا 

على    (Odigie et al.,  2017)األمراب،  البكتيريا  بقاء  يعتمد  حيث 
محتوى   منها  العوام   من  متنوعة  مجموعة  على  الحية  غير  األسطح 

 الرطوبة، ودرجة الحرارة، والمواد الصحية وخصائصها. 

تحتوي األبواو على  العديد من  انواع البكتيريا التي التقطها الطالو من  
ب ابواو ال صو  الدراسية ودورات المياه  مكان آخر ويودعونها على مقاب

( والخروج  الدخو   وجود  Odigie et al., 2017اثناء  تشك   حيث   )
البكتيريا المسببة لألمراب على األسطح الصلبة خطرا على الطالو ولقد  
الصلبة المستخدمة بشك  شائع  مث    العلمية ان األسطح  األبحاث  اظهرت 

لديها اكثر معدالت   اليدين، ومنها إلى  مقابب األبواو  البكتيريا إلى  انتقا  
إلى تؤدي  والتي  العينين،  او  وغيرها    ال م  واإلسها ،  البرد  نزالت  انتشار 

المعدية   األمراب  .    (Onwubiko and Chinyeaka, 2015)من 

عدم   يجو  والتي  لإلنسان  األمراب  من  العديد  البكتيريا  بعب  تسبو 
واضرارها،   مخاطرها  إلى  التنبه  وينب ي  وآخرون  )إغ الها،  ابوشعالة.، 

2017 ) . 
انتشارها مصدر   لقد اصبح تزايد حاالت ت شي األوبئة واألمراب ومعد  
مقابب   فحص  إلى  الدراسة  هذه  تركزت  حيث  العامة   للصحة  كبير  قلق 

الدراسية ودورات مصراتة    في بعب مدارس مدينةالمياه    ابواو ال صو  
التي   الصحية  المخاطر  تحديد  اج   من  البكتيري  التلوث  عن  للكشف 

 يتعرب لها الطالو. 

 Objective of theالهدف من الدراسة  .2
Study 

عز  وتعريف البكتيريا لمقابب ابواو ال صو  الدراسية ودورات المياه    -
 في بعب مدارس مدينة مصراتة. 

لمقابب ابواو ال صو  الدراسية ودورات  تحديد معد  التلوث البكتيري    -
 المياه في بعب مدارس مدينة مصراتة. 

معلومات    - ستوفر  والتي  لألمراب  المسببة  البكتيريا  وجود  عن  التحري 
 على الحالة الصحية لك  مدرسة.  
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 Materials and المواد وطرائق العمل  .3
Methods 

الدراسية  عينة من مقابب ابواو ال ص  180جمعت في هذه الدراسة    و  
لعدد   المياه  بمدينة    30ودورات  العامة  الحكومية  المدارس  من  مدرسة 
تتبع   ليبيا،   / تعليمية  10مصراتة  عشوائية،   مكاتو  بطريقة  اختيارها  تم 

اخذ    3بواقع   تم  حيث  تعليمي،  مكتو  ك   من  ك     6مدارس  من  عينات 
م عينات  واربع  المياه  دورات  من  )عينتان  عشوائية  بطريقة  ن مدرسة 

م  إلى شهر   2020ال صو  الدراسية( وذلك خال  ال ترة من شهر سبتمبر  
م، جمعت العينات باستخدام ماسحة قطنية معقمة  ووضعت    2020نوفمبر  

ناق  ) ( ومن ثم وضعت عالمة  Transport mediaالماسحة في وسط 
معبأة   حافظة  في  والتاريخ، ووضعها  والموقع  العدد  تعكس  عينة  ك   على 

 قلت إلى المختبر إلجراء التجارو الميكروبية عليها. بالثلج ون

 Isolation andعزل وتعريف البكتيريا   1.3
Identificfication of Bacteria 

ساعة، وبعد    24لمدة    0م    37تم تحضين جميع العينات عند درجة حرارة   
على   التخطيط  بطريقة  هوائياا  العينات  جميع  زرعت   التحضين  عملية  

بواسطة   زراعية  معقم،    Loop )  (الطبق  اوساط  اربعة   Bloodعلى 
agar   ,Chocolate agar     ,Nutrient agar   ,MacConkey 
agar     قلو الطبق ووضعه في الحضانة عند درجة حرارة وبعد ذلك تم 
العزالت    24مدة  ل  0م  37 على  التعرف  تم  التحضين  عملية  وبعد  ساعة، 

والحجم   الشك   اساس  على  والتمييز  العيني  ال حص  طريق  عن  البكتيرية 
الخصائص   باستخدام  البكتيرية  العزالت  على  التعرف  ثم  واللون، 

جرام   صب ة  ت اع   حسو  االختبارات  المورفولوجية  إجراء  تم  ومن 
ال واالختبارات   Akinjogunla and)  عليها تشخيصية الكيموحيوية 

Anthony, 2017)  . 

 Results and  والمناقشة النتائج .4
discussion 

ال صو    ابواو  لمقابب  البكتيري  التلوث  ان  الدراسة  نتائج  اظهرت 
مصراتة،   بمدينة  الحكومية  المدارس  بعب  في  المياه  ودورات  الدراسية 

حيث    وجود البكتيري،  التنوع  حسو  لصب ة    انتباين  الموجبة  البكتيريا 
وبنسبة   السائدة  هي  كانت  السالبة  46.1جرام  البكتيريا  ان  حين  في   ،%

تتجاوز   لم  جرام  لتواجد  10لصب ة  المئوية  النسو  النتائج  بينت  كما   ،%
حسو على  موزعة  كانت  حيث  المستهدفة    البكتيريا  المدارس  تلوث 

 ( 1)الجدو 

 للعينات المدروسة بة والسالبة المأخوذة من المقابض ( النسب المئوية للبكتيريا الموج 1جدول )

نوع     

 المدرسة 

عدد  

 المدارس 

عدد دورات  

 المياه 

عدد  

الفصول  

 الدراسية 

 المسحة 
عدد  

 المسحة 
Percent 

 9  نا 

60 120 

Gram 

positive 
83 46.1 % 

 9  نين 
Gram 

Negative 
18 10 % 

 12 مختلطة
NO 

growth 
79 43.9 % 

- 30 60 120 - 180 100.0 

 

األبواو   مقابب  لتلوث  نسبة  اعلى  ان  الدراسة  نتائج  خال   من  وتبين 
بنسبة   البنين  مدارس  في  كانت  جرام  لصب ة  الموجبة  بالبكتيريا 

%(، وان اق  نسبة  36.14%(، تليها المدارس المختلطة بنسبة )37.35)
لتلوث المقابب بالبكتيريا الموجبة لصب ة جرام شهدت في مدارس البنات  

 (. 1%( كما في شك  )26.51وبنسبة )

للعينات  المعزولة من المقابض لصبغة جرام أعداد ونسب البكتيريا الموجبة( 1شكل ) 
 المدروسة 

لصب ة   السالبة  بالبكتيريا  المقابب  تلوث  عن  الدراسة  نتائج  كش ت  كما 
بالبكتيريا السالبة لصب ة جرام  جرام المقابب  ، وسجلت اعلى نسبة لتلوث 

بنسبة) البنين  مدارس  بنسبة  38.89في  المختلطة  المدارس  تليها   ،)%
لصب ة  33.33) السالبة  بالبكتيريا  المقابب  لتلوث  نسبة  اق   وان   ،)%

 (. 2كما في شك  )%(، 27.78جرام كانت في مدارس البنات بنسبة ) 

اعداد ونسو البكتيريا السالبة لصب ة جرام المعزولة من المقابب للعينات ( 2شك  )
 المدروسة 
من   ك   مع  دراستنا  نتائج  توافقت    ( De Alwis et al., 2012)وقد 

(Na'was and Fakhoury, 2018) ، .مع اختالف في نسو التلوث 

الموجبة   البكتيرية  األنواع  وجود  والتعريف  العز   نتائج  اظهرت  ولقد 
  , Coagulase - Negative Staphylococci لصب ة جرام التالية:

Bacillus SPP. , Coagulase Positive Staphylococci.  
الموجبة البكتيريا  انواع  اكثر  من  انتشارا    وكانت  جرام        لصب ة 

Bacillus SPP.  ( تليها  33.85بنسبة   ،)%Coagulase - 
Negative staphylococci  ( األنواع  5.20بنسبة  اق   وان   )%

تواجدا هي لصب اة جرام  الموجبة   Coagulase Positive البكتايرية 
staphylococci   ( السالبة  ،  %(3.125وبنسبة  البكتيريا  يخص  وفيما 

ف جرام  البكتيرية  لصب ة  األنواع  وجود  والتعريف  العز   نتائج  اظهرت  قد 
   :التالية

Enterobacter SPP., Klebsiella SPP. ,  Proteus SPP. 
Acintobacter SPP.,  Serritia SPP. , Neisseria SPP. 
Providencia SPP . 
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السالبة    Enterobacter SPPوكانت.   البكتيرية  األنواع  اكثر  من 
المعزو جرام  )  لة لصب ة  تليها  6.25بنسبة   ،)%Klebsiella SPP.  

( السالبة لصب ة جرام  3.64بنسبة  البكتيرية  األنواع  اق   كانت  بينما   ،)%
  Neisseria SPP.  .Providencia SPP ,تواجدا وبنسو متساوية  

 (. 3%( شك  )1.04وبنسبة )
 

( النسو المئوية للبكتيريا المعزولة من المقابب للعينات المدروسة 3شك  )  

ابواو   مقابب  على  البكتيريا  ظهور  مرات  عدد  النتائج  اظهرت  وكذلك 
. بكتيريا  وسجلت  المياه  ودورات  الدراسية     Bacillus SPPال صو  

بعدد ظهور  تليها  56اعلى          بعدد    .Enterobacter SPP مره، 
وسجلت    مره  12  ،Staphylococci  Negative-  Coagulase   

مارات، وسجلت    7بعدد    .Klebsiella SPPمرات، وسجلت     10بعدد  
Coagulase Positive Staphylococci    مرات، وسجالت    6بعدد

 Serritia و    .Acintobacter SPP    و   .Proteus SPPك  من  
SPP.    من.    3بعدد كا   لمارتين  ظهور  وسجلت   Neisseriaمرات 
SPP.  وProvidencia SPP.   (  2كما في جدو.) 

 

 ( عدد مرات الظهور للبكتيريا المعزولة من المقابب للعينات المدروسة 2جدو  )

 نوع البكتيريا  العدد 
عدد مرات  

 الظهور 

1 Bacillus SPP 65 

2 Enterobacter   SPP 12 

3 
Coagulase - Negative 

staphylococci 
10 

4 Klebsiella  SPP 7 

5 Coagulase Positive Staphylococci 6 

6 Proteus SPP 3 

7 Acintobacter SPP 3 

8 Serritia SPP 3 

9 Neisseria SPP 2 

10 Providencia SPP 2 

 

. لبكتيريا  اكثر  تواجد  سبو  ت سير    Bacillus SPPويمكن 
 SPP.   Staphylococcus    وكذلك   .Enterobacter SPPو

.  على ان  احتمالية  إلى  األبواو،  موجودة    Bacillus SPPمقابب 
وتحم    البيئية،  للت يرات  المقاومة  ابواغها  مع  مكان  ك   في  بطبيعتها 
يكون   وقد  معتدلة،  ل ترات  الكيميائية  المطهرات  وبعب  الجافة  الحرارة 

. تواجد  الهوائية    Enterobacter SPPسبو  البيئات  ك   في 
هو   الصحي  والصرف  والمياه  التربة  في  الواسع  وتوزيعها  والالهوائية، 
بكتيريا تواجد  ت سير  يمكن  وكذلك  اعدادها،  ارت اع  في   السبو 

Staphylococcus SPP.     انها بسبو  تكون  قد  والتي  متكرر  بشك  
ألغشية المخاطية  مكون رئيسي لل لورا الطبيعية، وغالبا ما تستعمر الجلد وا

لجسم اإلنسان  وهو ما يزيد على األرجح في اتشارها، وقد توافق ظهور  
اغلو العزالت البكتيرية مع بعب الدراسات التي اجريت في بلدان مختل ة  

ات قت مع ك  من التلوث، حيث   ,.Exindari et al)  مع اختالف نسو 
2011);  (Maori et al., 2013);  (Mbogori et al., 2013 ) 

;(Ali,2015);(Amala et al.,2015) (Lincy et al., 2016   
(Oluyemi et al., 2019); (Akinrotoye et al., 2018 (  
نتائج دراستنا مع ك  من   للبكتيريا فقد توافقت  بالنسبة السائدة  وفيما يتعلق 

(Exindari et al., 2011) ; (Ali, 2015 )   من ك   مع  تتوافق  ولم 
(Baadhaim et al., 2011);   (Oleiwi, 2017) . 

األبواو  مقابب  على  الممرضة  البكتيريا  تواجد  عن  النتائج  كش ت    كذلك 
المدارس المختلطة بنسبة  في  البكتيريا الممرضة    وجود اعلى نسبة لوسجلت  

ال  ، %( 38.82) مدارس  )تليها  بنسبة  نسبة  35.29بنين  اق   وان   )%
البنات  وجودا )  ،للبكتيريا الممرضة كانت في مدارس    %( 25.88وبنسبة 

 (. 4كما في شك  )

 

 ( اعداد ونسو البكتيريا الممرضة المعزولة من المقابب للعينات المعزولة 4شك  )

ممرضة  غير ال  البكتيريا  لوجودان اعلى نسبة  نتائج الدراسة    ت كما اوضح
)  البنينمدارس  في  كانت   مدارس    ، %(50بنسبة  بنسبة    البناتتليها 

نسبة    ، %( 31.25) اق   في  ال  غير  للبكتيريا  وجوداوان  كانت  ممرضة 
 (. 5، كما في شك  )%(18.75وبنسبة ) المختلطةمدارس ال

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 41.4

33.84

6.25
5.2

3.125
3.64

1.56 1.56

1.56 1.04 1.04

0

5

10

15

20

25

30

35

مدارس بنين
مدارس مختلطة

مدارس بنات

30
33 22

35.29%

38.82%

25.88%

Pathogenic
Bacteria

ة 
سب
الن

ية
ئو
لم
ا

 

http://www.lam.edu.ly/


                                                                                           2021 يوليو، 19، العدد  مجلة البحوث األكاديمية )العلوم التطبيقية(

53                                                                                                www.lam.edu.ly 

 

 المقابب للعينات المعزولة ( اعداد ونسو البكتيريا غير الممرضة المعزولة من 5شك  )

المعزولة من المقابب حسو    البكتيريا الموجبة والسالبة لصب ة جرام  اعداد ونسو( 3جدو  )
 للعينات المدروسة   فئات الطالو في المدارس

فئات لطالو  
 في المدرسة 

 المسحة
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 % 8.9 16 % 3.9 7 17.2% 31  نين 

 % 15 27 % 2.8 5 % 12.2 22  نا  0.159

 % 20 36 % 3.3 6 % 16.7 30 مختلطة

 
 ان قيمة مستوى المعنوية    ،(3)  الجدو   خال    مناظهرت نتائج الدراسة و

p-value  من وجود  ،  0.05اكبر  عدم  على  يد   تجانسمما  بين    عالقة 

والمسحة الطالو  مقابب    المأخوذة،   فئات  لتلوث  نسبة  اعلى  وسجلت 

بنسبة   البنين  مدارس  في  جرام  لصب ة  الموجبة  بالبكتيريا  األبواو 

(17.2)%،  ( بنسبة  المختلطة  المدارس  نسبة    ،%(16.7تليها  اق   وان 

لتلوث المقابب بالبكتيريا الموجبة لصب ة الجرام كانت في مدارس البنات  

اظهرت    ، %( 12.2)  وبنسبة الدراسة  وكذلك  المقابب  نتائج  تلوث 

الجرام  لصب ة  السالبة  نسبة  و  ، بالبكتيريا  اعلى  في    المقابب  تلوثل سجلت 

  %( 3.3تليها المدارس المختلطة بنسبة )  ، %(3.9مدارس البنين وبنسبة )

في   كانت  جرام  لصب ة  السالبة  بالبكتيريا  المقابب  لتلوث  نسبة  اق   وان 

 . (6، كما في شك )%(2.8وبنسبة ) مدارس البنات

 

( النسبة المئوية للبكتيريا الموجبة والسالبة لصب ة جرام المعزولة من المقابب حسو  6شك  )

 فئات الطالو للعينات المدروسة 
كثرة   بسبو  ربما  المدارس  بين  البكتيريا  ونسو  اعداد  في  الت اوت  يعزى 

عليه   يترتو  الذي  األمر  البنين،  مدارس  بها  تقوم  التي  الرياضية  األنشطة 

خروج االفرازات من الجسم، وكذلك تراكم األتربة على اليدين وعدم ك اية  

من   كلها  الرياضية،  باألنشطة  القيام  بعد  والصابون  بالماء  اليدين  غس  

االختال  احتمالية  كذلك  المقابب،  على  البكتيريا  انتشار  في  مسببات  ف 

اتصا    للذكور  يكون  حيث  واإلناث  الذكور  بين  الطبيعية  التبو   عادات 

من   لقطرات  ايديهم  يعرب  قد  الذي  األمر  التناسلية،  األعضاء  مع  مباشر 

اإل المراح   في  وخاصة  الصحية  الممارسات  اتباع  وعدم  بتدائية  البو ، 

ي انتشار  واإلعدادية، بعدم غس  اليدين بالماء والصابون األمر الذي سبو ف

 ,.De Alwis et al)البكتيريا، وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع ك  من 

2012);  (Na'was and Fakhoury, 2018) . 

 Conclusions  االستنتاجات  .5

 لها هذه الدراسة ما يلي:توصلت  من اهم النتائج التي  

ان - إلى  الدراسة  هذه  في   توصلت  البكتيري  التلوث    معدالت 

لنمو    تواجد  المراح  الدراسية االبتدائية واإلعدادية شهدت اكثر 

جرام  لصب ة  الموجبة  الثانوية    ، البكتيريا  المراح   ان  حين  في 

 كانت لديها اكثر معدالت لنمو البكتيريا السالبة لصب ة جرام. 

الدراسة   - هذه  في  المعزولة  البكتيرية  األجناس  معظم  تسبو 

 . Food poisingائي امراضا خطيرة مث  التسمم ال ذ

خال   كما   - من  تقوم    نتائجتبين  ال  المدارس  اغلو  ان  الدراسة 

بوضع ملصقات تشجع الطالو على غس  اليدين، وان النظافة  

وتحتاج إلى تحسين    ، الصحية للمدارس كانت متوسطة او سيئة 

به  و والتقيد  النظافة  على  الحث  اساليو  اتباع  حيث  من  تطوير 

اك حيث   المدارس  هذه  على  شهدت  البكتيريا  لنمو  معدالت  ثر 

 المقابب. 
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الدراسة ان معدالت النمو البكتيري داخ  المدارس    كش ت نتائج -

المنظ ات بها األمر الذي يعزى    ، مرت عة على الرغم من توفر 

ى الطالو بأهمية  ذل  الصحي  لسببين رئيسيين هما غياو الوعي

وكذ المياه،  دورات  استخدام  من  ال راغ  بعد  اليدين  لك  نظافة 

 لرداءة بعب انواع المنظ ات التي يتم استخدامها. 

النمو   - بين  ما  عالقة  وجود  الدراسة  هذه  نتائج  خال   من  تبين 

بالمدارس  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  وطريقة  ،  البكتيري 

تعتمد    ازدادتحيث   التي  المدارس  في  البكتيري  النمو  معدالت 

مما يشير    ، في تصري ها للمياه العادمة على الخزانات األرضية 

تسربات وجود  احتمالية  هذه  ا  إلى  إلى  محيط  في  الجوفية  لمياه 

في    ،المدارس المستخدمة  للمياه  تلويث  عليه  ترتو  الذي  األمر 

 عمليات النظافة. 

 Recommendations التوصيات .6

ابنائنا   سالمة  وبهدف  الدراسة،  هذه  لها  توصلت  التي  النتائج  على  بناء 

االبتدائية   للمراح   الدراسية  البيئة  في  البكتيري  التلوث  من  الطالو 

مجموعة من التوصيات للتقلي  من    هذه الدراسة   قدمتواالعدادية والثانوية،  

 مخاطر التلوث البكتيري اهمها ما يلي: 

وتوجيه - توعية  على  اتباع    الحرص  وضرورة  بأهمية  الطالو 

مقدمتها   وفي  المدرسية  البيئة  داخ   السليمة  الصحية  العادات 

   لمنع انتشار البكتيريا بين الطالو.   غس  اليدين بالصابون

اليدين   - غس   ضرورة  على  الطالو  تحث  ملصقات  وضع 

 . للتقلي  من مخاطر التلوث البكتيري  ، بالصابون

دورات   - نظافة  متابعة  المطهرات  ضرورة  واستخدام  المياه 

الجيدة   والمنظ ات المواص ات  اليوم    ذات  خال   مرات  عدة 

 الواحد. 
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