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 چكيده

 براي بيشتري توانايي تنها نه آموزان دانش( سالم مدارس) شود مي رعايت بهداشتي اصول كه مدارسي در

 از تا كند مي كمك آنها به عمر تمام در كه آموزند مي اي بهداشتي مطالب بلكه دارند، خود دروس يادگيري

 توسط مدارس در بهداشت صحيح آموزش.كنند يپيشگير سرطان حتي يا و مغزي صدمات قلبي، بيماريهاي

 از پيشگيري و سالمت سطح ارتقاء با ارتباط در آموزان دانش آگاهي افزايش ديده،باعث دوره معلمان

 توانايي سالم، رفتار بهداشتي، سرويسهاي و محصوالت بهداشتي، صحيح اطالعات به بيماريها،دسترسي

 .گردد مي زندگي در هدف تعيين و گيري تصميم يتواناي ديگران،افزايش با ارتباط برقراري

 داده بيشتري بهاي افراد بهداشتي عملكرد وضيت جامعه،به بهداشت و سالمت وضيعت سنجش براي امروزه

 كه است داده نشان تحقيقات و گردد مي ارائه جامعه آن در كه پزشكي سرويسهاي و تكنولوژي تا شود مي

 بهداشت آموزش دليل همين به.باشد داشته رابطه اين در بسزايي نقش تواند مي مدارس در بهداشت آموزش

 . باشد مي جامعه و كودكان بهداشت هاي برنامه در اصلي اولويتهاي از يكي مدارس در

 از پيشگيري برنامه و بپردازند آموختن به سالم و امن محيطي در كه است آموزان دانش تمامي حق اين

 .شود مي اجرا و طراحي مهم اين به كمك جهت ناخواسته جراحات و صدمات

با توجه به موارد فوق تصميم گرفتم دانش آموزان  كالسم را به رعايت بهداشت فردي عالقه مند  … اينجانب

 .كرده و اقدام پژوهي خود را در اين باره بنويسم
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 :مقدمه 

 كنار در آموزان دانش حضور از ناشي واگيردار هاي بيماري به ابتال احتمالبا فرارسيدن سال تحصيلي جديد 

 زيادي بسيار تأكيد بايد مدارس مسئوالن و بهداشتي مسئوالن رو همين از. مي يابد   افزايش مدارس در هم

 هاي آموزش و باشند داشته دستشويي از آنها خروج هنگام ويژه  به آموزان دانش دست شوي و شست بر

 آموز دانش فرزندان به بايد والدين ها، اين بر عالوه.گيرد قرار رنظ مد نيز آموزان دانش به دست شستن صحيح

 را دستمال و ليوان مانند شخصي وسايل. بگذارند احترام آن به و بشناسند را مدرسه قوانين كه بياموزند خود

 براي كنند، استفاده خود ليوان از مدرسه در آب نوشيدن براي ببرند، مدرسه به خود همراه به روز هر

 نگه مرتب را خود موهاي كنند، استحمام هفته در بار دو حداقل و شوند قائل اهميت خود فردي اشتبهد

 مدرسه در خود تغذيه به بروند، مدرسه به آراسته ظاهري با و بشويند مرتب را خود هاي جوراب دارند،

 از وعده ميان يبرا كنند، خودداري پفك و چيپس مانند ارزش كم خوراكي مواد مصرف از و بدهند اهميت

 مواد كنند، مي تهيه مدرسه بوفه از را وعده ميان خوراكي مواد اگر كنند، استفاده ميوه يا خانگي هاي  لقمه

 فروشندگان از باشد، كارخانه محل نشاني و استاندارد مهر بندي، بسته داراي كه بخرند را اي خوراكي

 براي تا بخورند صبحانه حتماً مدرسه، به رفتن از قبل ها صبح. نخرند خوراكي مدرسه اطراف گرد دوره

 .باشند داشته كافي انرژي ها درس فراگيري
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 گذار پايه امروز سالم كودكان پس هستند كشور سازان آينده و انساني بزرگ سرمايه نوجوانان و كودكان

 بود خواهند فردا سالم جامعه

 خدا هاي نعمت از زمين و هوا و آب تاس بخش لذت بهداشتي محيط در زندگي ، ماست دوم خانه مدرسه

 ها ميليون طبيعي طور به ما اطراف محيط در.  بكوشيم آنها بهداشت حفظ در بايد اين بنابر است وند

 شده زا بيماري توانند مي شرايطي تحت شوند بدن وارد طريقي به ها ميكروب اين اگر ، دارد وجود ميكروب

 به را بهداشتي پيامهاي و نموده رعايت را فردي بهداشت خانه، در و مدرسه در پس.  كنند بيمار را انسان و

 . دهيد انتقال نيز خود خانواده

 و توصيف وضع موجود مسئله بيان

 ...................اينجانب

در آموزشگاهي كه در آن مشغول به خدمت بودم بيشتر دانش آموزان بهداشت فردي را رعايت مي نمودند 

 اين و داشتند دهنده آزار بوي و بودند  كثيف و نامرتب بسيار كه داشتم آموزاني انشولي در بين آن ها د

 .بودند داده دست از را خود نفس به اعتماد و شود مختل ها بچه با آن ها ارتباط كه بود شده باعث مسئله

 بر عالوه مدرسه در آموز دانشو  دارد كودك سالمت در را نقش مهمترين مدرسه خانواده، از بعد از آنجا كه

 بر عالوه رفتارها اين آموزد مي را جديد رفتارهاي و ها نگرش ها، دانش نوشتن و خواندن مهارت يادگيري

 براياينجانب تصميم گرفتم . دارد جامعه و خانواده سالمت در كننده تعيين نقش فردي، سالمت بر تاثير

 . بهداشت فردي عالقه مند سازم آن ها را به رعايت هر چه بيشتر آموزان دانش سالمت توسعه

 پيشينه و تاريخچه موضوع

 تاريخي نظر از و است نبوده همزمان جهان مختلف كشورهاي در مدارس بهداشت پرورش و اهميت به توجه

 شايد. باشد مي متفاوت مختلف كشورهاي در مدارس بهداشت هاي فعاليت و ريزي برنامه و عمل كيفيت
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 علمي آموزش طرح همراه كشور اين باشد، فرانسه كشور به مربوط مدارس شتبهدا زمينه در اقدام اولين

 عنوان به پزشك نفر يك انتخاب و مدارس بهداشت با رابطه در را اي ماده ميالدي 0111 سال در خود

  رساند تصويب به مدارس بهداشت مسئول

 و 0811 سال در را مدرسه بهداشت زمينه در اقدام اولين( Alcott)  الكوت ويليام آمريكا متحده اياالت در

  نمود مدرسه محيط و ساختمان نحوه باره در

 در سپس و شد، گذاري پايه پزشك نفر دو استخدام با 0868 سال در ها آموزشگاه بهداري هلند كشور در

 .رسيد تصويب به مدارس بهداشت به مربوط قانون اولين 0141 سال

 سال در درآمد، محلي آموزش ادارات نظارت تحت و 0111 سال از مدارس بهداشت كار آغاز انگلستان در

 بيشتر در و شد مصوب نيز مدارس بهداشت رياست به سمت  حفظ با بهداري وزرات پزشكان رياست 0101

  شد گرفته نظر در بهداشتي كادر براي هم خاصي محل مدارس

 و ايراني پزشكان از هياتي 0111 سال در گرديد تاسيس ايران در جديد مدارس شمسي 0111 سال در  

 در. آوردند بوجود عمومي بهداشت مراقبت براي الصحه حفظ مجلس نام به تشكيالتي تهران مقيم اروپايي

 .شد منصوب مدارس صحي مفتش سمت به( اعتمادالسلطنه) خان اكبر علي دكتر سال همين اواخر

 بوجود آنزمان مستظرفه صنايع و اوقاف و معارف وزارت در "مدارس صحيه" بنام سازماني 0104 سال در  

 سال در مدارس بهداري نامه آيين. گرديد تهران پزشكي دانشكده ضميمه 0108 سال در اداره اين. آمد

 بهداري كل دفتر عنوان به باره دو 0111 سال در. گرديد تصويب ماده يك و بيست و فصل دو در 0105

 .داد نام تغيير ها آموزشگاه بهداري كل اداره به آن از پس و پيوست معارف وزارت تشكيالت به ها آموزشگاه

 بهداري اداره سازمان 0148 سال در. شد فرهنگ وزارت ضميمه مجددا مدارس، صحيه 0116 سال در

 به 0151 سال در و يافت نام تغيير كشور هاي آموزشگاه بهداري كل اداره به كشور كل هاي آموزشگاه
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 اسفند در. گرديد برقرار بهداشت مراقبين آموزش ساله دو دوره بار اولين براي انساني نيروي تربيت منظور

 و آموزش وزارت از مدارس، بهداشت كل اداره به نام تغيير با ها آموزشگاه بهداري كل اداره 0115 سال ماه

 از بخشي مدارس بهداشت و منحل كل اداره اين مدتي از پس. شد بهداري وزارت ضميمه و جدا پرورش

 به بهداشت مراقبين انتقال از بعد 0111 سال در. داد تشكيل را خانواده بهداشت كل اداره هاي فعاليت

 در مستقل اداره صورت به و گرديد منتزع خانواده بهداشت كل اداره از مدارس بهداشت پرورش، و آموزش

 مدارس بهداشت توق بهداشتي معاون تصميم با 0111 سال در. نمود فعاليت درمان و بهداشت وزارت

 وزارت جديد تشكيالتي ساختار تصويب با حاضر حال در. گرديد دندان و دهان بهداشت دفتر ضميمه

 مدارس و جوانان سالمت دفتر عهده به قانونا مدارس بهداشت وظيفه پزشكي آموزش و درمان بهداشت

 .باشد مي

 مدارس بهداشت اهميت

 هاي سال آن در كودك كه نمايد مي فراهم را محيطي موزش،آ براي اجتماعي، ساختار يك عنوان به مدرسه

 عمرش از سال شش كند مي آغاز را دبستان كودك، كه هنگامي. كند مي سپري را خود زندگي حساس

 سالمتي، كننده تهديد خطرات با و محيط با و وارد مدرسه اجتماعي واحد به خانه محيط از و است گذشته

 از عضوي عالوه به است، مدرسه كوچك جامعه افراد از فردي مدرسه، در دككو. كند مي پيدا بيشتري تماس

 در خدمات ارائه با لذا دهد مي تشكيل را واجتماع جامعه ها آن مجموع كه باشد مي نيز خانواده يك اعضاء

 كلي راهبرد و بهداشتي سياست در مدارس بهداشت. يابد مي گسترش نيز جامعه به بهداشتي خدمات مدارس

 اهميت و جايگاه اجتماعي رفاه و توسعه هاي برنامه مجموعه و كشور درماني بهداشتي هاي گذاري ايهسرم

 :زيرا دارد ويژه

 يادگيري بر عالوه مدرسه در آموز دانش. دارد كودك سالمت در را نقش مهمترين خانواده از بعد مدرسه  

 .آموزد مي ار جديد رفتارهاي و ها نگرش اطالعات، نوشتن، و خواندن مهارت
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 اشتغال تحصيل به معلم 111111كنار در كشور سراسر آموزشگاه 1111 در آموز دانش ميليون 08 از بيش

. دارند استقرار كشور روستايي نقاط در ابتدايي مدارس ويژه به مدارس از سوم دو به نزديك عالوه به دارند،

 .باشد مي مدارس بهداشت اهميت بيانگر مدارس استقرار و پراكندگي وضعيت و آموزان دانش جمعيت كثرت

 تسهيالت و امكانات فاقد كشور مدارس از تعدادي هنوز اخير، هاي سال هاي موفقيت و ها تالش رغم علي  

 هاي بيماري هنوز همچنين باشند نمي برخوردار الزم استانداردهاي از آموزشي فضاهاي و باشند مي بهداشتي

 انگلي، هاي بيماري عروقي، و قلبي شنوايي، اختالالت دندان، و دهان ،چشم مختلف هاي بيماري واگيردار،

 مشكالتي موجب و كند مي تهديد را آموزان دانش سالمت رفتاري، اختالالت باالخره و اي تغذيه كمبودهاي

 دانش مشكالت رفع و موقع به شناخت كه حاليست در اين و شود مي ها آن تحصيلي افت و فراگيري در

 .بود خواهد آنها آموزش پيشرفت و سالمت بهبود در سنجيده و موثر قداميا آموزان،

 به آموزان دانش آموزشي يا و فيزيولوژيك اجتماعي، رواني، نيازهاي زندگي اوليه مراحل از يك هر در اگر

 دشواري به يا و نيست پذير امكان شده ايجاد عوارض جبران زندگي بعدي هاي دوره در نشود تامين موقع

 براي كه آنست اصولي راهكار بعد، نسل تكامل و بهبود و نسل يك توسعه و رشد براي شود مي رانجب

 .شود گذاري سرمايه مدارس بهداشت

 حضور يادگيري جهت كامل آمادگي با مشخص هاي مكان در معين زمان در كشور جمعيت سوم يك قريب

 تر سهل را بهداشتي اهداف به دستيابي هدف، هاي گروه به دسترسي سهولت بر عالوه امر اين كه يابند مي

 .سازد مي

 مطلوب اثرات مناسب مراقبتي و بهداشتي امكانات از( اجتماعي و فردي بعد در) آموزان دانش برخورداري

 ناموجه افت از جلوگيري با و رساند مي حداكثر به را ها آن دريافتي و درك نيروي جمله از دارد، بسيار

 .كاهد مي وسيع هاي سرمايه اتالف زا نتيجه در و تحصيلي
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 مدارس بهداشت تعريف

 تشخيص، منظور به كه اقداماتي مجموعه از عبارتست مدارس بهداشت بهداشت، جهاني سازمان تعريف طبق

 در نحوي به كه كاركناني از آندسته و آموزان دانش معنوي و اجتماعي رواني، جسمي، سالمت ارتقاء و تامين

 و مقاطع در كه است افرادي كليه آموز، دانش از منظور. آيد مي در اجرا به دارند قرار وزانآم دانش با ارتباط

 اشتغال تحصيل به كشور هاي آموزشگاه در دانشگاهي پيش تا دبستاني پيش از مختلف تحصيلي هاي پايه

 .دارند

 اقدام پژوهي كلي هدف 

 معنوي و اجتماعي و رواني جسمي، سالمت قاءارت و تامين تشخيص، از عبارتستاين اقدام پژوهي  كلي هدف

  آموزان دانش

 اقدام پژوهي اختصاصي اهداف

 آموزان دانش بهداشتي رفتارهاي و نگرش آگاهي، سطح ارتقاء

 آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان بهداشتي عملكرد و نگرش آگاهي، سطح ارتقاء  

 آموز دانش نوجوانان و كودكان در سالمت به ميل ايجاد  

 .شود ها آن ثانوي طبيعت كه نحوي به زيستن سالم هاي مهارت تمرين آموزش،  

 مدارس محيط بهداشت و ايمني وضعيت بهبود  

 

 گرد آوري شواهد يك

 در بار يك حداقل و مرتب بطور آنها از تعداد چه پرسيدم مي آموزان دانش از وقتي در كالس مورد نظر 

.  ميزنند مسواك  ندرت به يا زنند نمي مسواك اصال يا آنها اغلب شدم مي متوجه زنند مي مسواك هفته
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 را موضوع اهميت دندانپزشكي هنگفت هاي هزينه همچنين واحاديث علمي داليل بيان با كردم مي سعي

 كه جايي تا كرد مي سفارش مسواك به مرا همواره جبرئيل: فرمود اكرم مثالپيامبر.  كنم روشن آنها براي

 .ساخت خواهد واجب را آن كردم گمان

 – لباسها بهداشت رعايت عدم – دهنده آزار بوي – كثيف و نامناسب ظاهر و بهداشت رعايت همچنين عدم

دانش آموزاني كه بهداشت را رعايت نمي  در اضطراب و نگراني و او از ها بچه كردن دوري و دندان – مو

 خود تنبلي و والدين رسيدگي عدم نظرمن مشكل به همؤثربرايجادمسئل عوامل مهمترين.و  كردند مشهود بود

 نتيجه اغلب همچنين وقتي درباره مسائل ديگر بهداشتي با دانش آموزان صحبت مي كردم.آموز بود دانش

 تصميم بنا بر اين. .بهداشت را رعايت نمي كردند آموزان دانش اغلب مدتي از وبعد شد نمي حاصل خوبي

 .كنم پيدا حلي راه آن براي گرفتم

 پيشنهادي هاي حل راه

 و  داد آموزش را كار اين انجام وضرورت زدن مسواك صحيح روش آموزان دانش به ابتدايي ي دوره از بايد

 اوليا نظر زير خانه در آموزان دانش تا شود گذاشته آموزان دانش اولياي براي بهداشت آموزش جلسات

 .را رعايت نمايندو ديگر موارد بهداشتي .بزنند مسواك درست بتوانند

براي عالقه مند شدن دانش آموزان از طريق مصاحبه با افراد كليدي آموزشگاه و مطالعه كتب و تحقيق در 

 .اينترنت به مطالب فوق دسترسي پيدا كردم

 يا خاص بيماري باره در توضيح آمده، پيش هاي موفقيت و ها فرصت از گيري بهره با بهداشت آموزش( 0

 .باشد شده مبتال آموزان دانش از يكي كه زماني حادثه

 توان مي مثال مختلف، هاي پايه دروس هاي كتاب در يا درسي كتب در بهداشتي، مطالب گنجاندن( 1

  بياموزند آموزان دانش به را بهداشت رياضي مسايل ساير و درصد ها، ميزان ها، نسبت بوسيله
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 ها كتاب اين مطالب كه ومعلمين، آموزان نشدا براي بهداشت آموزش منبع، هاي كتاب از استفاده( 1

 هدف گروه براي مدارس بهداشت با مرتبط هاي فعاليت مجموعه و اطالعات ارائه براي مناسبي راهنماي

  باشند مي

 كالس در جمعي دسته آموزش( 4

 ها در كالس بحث برگزاري طريق از آموزش( 5

 111 و فيلم ستر،پو عكس، پمفلت، مثل آموزشي كمك وسايل از استفاده( 6

 آموزان دانش مشكالت حل براي مشاوره و فردي هاي آموزش( 1

 مثل مختلف هاي روش از استفاده با آموزان دانش توسط آموزش كه همساالن، آموزش روش از استفاده( 8

 .شود مي انجام 111 و نقش ايفاي نمايش، اجراي

 آموختن براي اجرا عملي، هاي آموزش( 1

 گوناگون هاي اهنمايشگ تشكيل( 01

 علمي گردش( 00

 اتخاب راه حل 

جلب توجه و همچنين  ها يشان نمودم صحبت با مادر عالوه بر تذكر به دانش آموزان ذكر شده شروع به

 را سر منشا كار خود قرار دادمدانش آموز به دانش آموزان تميز و شاخص كردن آنها 

م را به او مي گفتم و به بهداشت در كالس توجه من سعي در جلب اعتماد او مي كردم و آموزش هاي الز

داشتم و بچه هاي تميز را تشويق مي كردم كه در او ايجاد انگيزه مي كرد و كوچكترين رفتار مثبت او را 

 .تشويق مي كردم
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 2 شواهدگرد آوري 

 انعنو خوشحالي حالت با آموزان دانش بيشترپس از گذشت چند ماهي از انجام راه حل اي پيشنهادي 

 :همچنين نتايج زير نيز حاصل گرديد.زنند مي مسواك خوابيدن از قبل شب هر كه كردند

 .بهداشت تجربيات و علم كسب دليل به بهتر سالمتي از آموزان دانش برخورداري 

 كار روزهاي ندادن دست از يا و افزايش وظايف، موثرتر انجام لحاظ، به كالسي هاي فعاليت در موفقيت

 مطلوبتر سالمتي از نديم بهره بخاطر

 توسط شده آموخته هاي مهارت و بهداشتي اطالعات انتقال بدليل اجتماع و خانواده بهتر زندگي كيفيت 

 .ها آن به آموز دانش

 كالس هاي بهداشت و فعاليت هاي بهداشتي در آموز دانش فعال حضور

 :و همچنين

 .شده بودند ها بيماري از پيشگيري و متسال ارتقاء به مربوط مفاهيم درك به قادر آموزان دانش( 0

 بهداشت دهنده ارتقاء خدمات و محصوالت و بهداشتي ارزش با اطالعات به دستيابي براي آموزان دانش( 1

 .مي دادند نشان را خود توانايي

 نشان را خود توانايي سالمتي خطرات دهنده كاهش و سالمت بهبود رفتارهاي به عمل براي آموزان دانش( 1

 .ي دادندم

 و تجزيه را ها فنآوري و ها رسانه فرهنگ، مثل بهداشت بر گذار اثر عوامل كه بودند قادر آموزان دانش( 4

 .كنند تحليل
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 توسعه و بهبود براي فردي بين ارتباط هاي مهارت از استفاده راستاي در خود توانايي آموزان دانش( 5

 .مي دادند نشان را بهداشت

 . مي دادند نشان اجتماع و خانواده فردي، بهداشت از حمايت جهت را خود ييتوانا آموزان دانش( 6

 گيري نتيجه 

       گرفته كار به روش كه رسيدم نتيجه اين به آموزان دانش از وسوال كالس وضعيت بررسي از پس

 وضوعم و بهداشت را رعايت كنند كردند مي سعي كالس آموزان دانش بيشتر زيرا است بوده آميز موفقيت

 وديني علمي نگرش تقويت ديگر مهم موضوع. دادند مي انجام را كار اين صحيح باروش آنها كه بود اين مهم

 .بود شده ايجاد آموزان دانش در ،كه بود سالمتي در آن اهميت و بهداشت موضوع به نسبت

 مدارس بهداشت اهداف تحقق براي اساسي اهبردهاير

 جامعه و مدارس آموزان، دانش نيازهاي بنايم بر اثربخش و كارآمد نظام طراحي

 مدارس بهداشت هاي برنامه زمينه در بخشي بين هماهنگي ساماندهي

 مدارس بهداشت هدف هاي گروه درماني بهداشتي، خدمات ارائه كيفي و كمي بهبود و توسعه

 مدارس بهداشت اطالعات نظام ساماندهي

 مدارس بهداشت خدمات ارائه در مردم و غيردولتي و دولتي هاي سازمان مشاركت جلب ساماندهي

 مدارس كاركنان و والدين آموزان، دانش به بهداشت آموزش كيفي بهبود  

 مدارس بهداشت خدمات به مدارس كاركنان و آموزان دانش دسترسي تامين

 مدارس بهداشت خدمات ارائه زمينه در كاركنان توانمندي افزايش

 مدارس بهداشت نياز مورد مالي منابع و انساني نيروي تقويت و توزيع جذب، تربيت، ساماندهي
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 مدارس بهداشت ارزشيابي و پايش نظام ساماندهي

 مدارس بهداشت خدمات كلي اصول

 مراقبت مدرسه، در بهداشت آموزش كلي محور چهار در را مدارس بهداشت هاي فعاليت و ها برنامه

 دانش تغذيه بر نظارت مدرسه، محيط بهداشت و ايمني بر نظارت و تدارك آموزان، دانش درماني بهداشتي

 زير شرح به مدارس بهداشت هاي برنامه كلي عناوين. داد قرار مطالعه مورد و مطرح مدرسه در آموزان

  باشد مي

 مدارس بهداشت آموزش

 مدرسه وندر هاي برنامه طريق از آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان آموزان، دانش به بهداشت آموزش 

 از خارج هاي برنامه طريق از آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان آموزان، دانش به بهداشت آموزش

 .مدرسه

 آموزان دانش درماني و بهداشتي مراقبت

 دانش از روشني عملي تعاريف بايد آموز دانش به درماني و بهداشتي خدمات ارائه جهت اقدام گونه هر براي

 هاي شاخص نيازمند امر اين انجام براي و باشيم داشته درماني و بهداشتي هاي راقبتم به نيازمند آموز

 هاي فعاليت قالب در درماني بهداشتي خدمات ارائه بنابراين. هستيم مداخله معيارهاي و آموز دانش سالمت

 : باشد مي اجرا قابل زير

 ثبت و تشكيل و( دبستاني پيش يحاترج) ابتدايي اول پايه به ورود هنگام آموز دانش سالمت ارزيابي

 .مشكل رفع براي هنگام به مداخله منظور به او بهداشتي شناسنامه

 منظور به آموز دانش بهداشتي( پرونده) شناسنامه اجراي دستورالعمل براساس اي دوره معاينات انجام

 .بهداشتي مراقبت
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 درمان و ارجاع بيماريابي، هدف با بهداشتي متناوب معاينات

 مزمن هاي بيماري به مبتاليان مثل ويژه هاي مراقبت نيازمند آموزان دانش از قبتمرا

 ناگهاني هاي بيماري و ها زخم حوادث، مثل اوليه هاي كمك به نياز صورت در فوري هاي مراقبت

 درماني بهداشتي مراكز از مرجوعي و شده ارجاع موارد پيگيري و گزارش و ثبت

 مدرسه محيط داشتبه و ايمني بر نظارت تدارك،

 :باشد مي تاكيد مورد زير خدمات مناسب فيزيكي محيط از استفاده و نگهداري تامين، براي

 .مدرسه بهداشتي تجهيزات و تاسيسات و فيزيكي محيط براي الزم استانداردهاي رعايت

 مدرسه محيط بهداشتي امكانات از مناسب نگهداري بر نظارت و مديريت اعمال

 .موجود بهداشتي امكانات از مناسب استفاده بر نظارت و مديريت اعمال  

 آموزان دانش تغذيه بر نظارت

 است شده ريزي برنامه و هماهنگ هاي فعاليت مجموعه مستلزم مدرسه سنين در كودكان تغذيه بهبود

 ماقدا دو تواند مي مدارس كاركنان و والدين آموزان، دانش به صحيح هاي آموزش پناه در مدارس بهداشت

 :دهد انجام مدرسه سنين تغذيه بهبود در را زير اساسي

 .مدرسه اطراف و داخل در آموزان دانش به غذايي مواد توزيع و عرضه نحوه بر نظارت اول

 آموزان دانش در مناسب غذايي عادات ايجاد براي سالم و مغذي غذايي مواد عرضه دوم  
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   مدارس در بهداشت آموزش

 كامل رفاه از است عبارت سالمت: كند مي تعريف شرح بدين را سالمت كلي فهومم بهداشت جهاني سازمان

 تعريف اينگونه را آموزش و است بيماري يا عليلي فقدان فقط نه و معنوي و اجتماعي رواني، جسمي،

 اطالع كسب نحوه بر كه فرايندهايي و تجربيات و عوامل تمام به كه است كلي اصطالح يك آموزش: كنند مي

 .است مربوط دارند نفوذ افراد رفتار تغيير و ها مهارت پرورش و فكر رزط و

 بهداشت آموزش: است شده تعريف چنين وود دكتر وسيله به بهداشت آموزش ميالدي 0116 سال در

 موجب و بوده موثر جامعه افراد رفتار و تلقي طرز دانش، بر مطلوبي نحو به كه است تجربياتي مجموعه

 است تعليمي روش خود كلي معناي و مفهوم در بهداشت آموزش شود مي نژادي و ماعياجت فردي، سالمت

 موثر، نقش جامعه يا خانواده فرد، بهداشت مطلوب رفتار و عادات بهبود و ايجاد در توان مي آن طريق از كه

 .داشت اي فزاينده و مفيد

 مدارس بهداشت آموزش اهداف

 اهداف آموزش، و بهداشت: كند مي تشريح چنين بهداشت وزشآم كسب در را مدارس نقش( Kolbi) كولبي

 هدف دو اين به دستيابي كه هستند مطلوب و همگاني راههاي از يكي مدارس و هستند بهم وابسته و مرتبط

 برخوردار جوامع بهداشت تقويت و  حفظ براي كارآمد نظام و كاركنان تسهيالت، از مدارس آورند مي فراهم را

  هستند

 : از عبارتند مدارس بهداشت آموزش اهداف

 .اجتماعي و فردي بهداشت و علم فلسفه باره در شناخت افزايش  

 .ها آن سالمت بر موثر رفتارهاي اتخاذ به نسبت نگرش بهبود

 .بهداشت در موثر رفتارهاي ايجاد در افراد تمايالت و ها مهارت تقويت  
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 .كنند مي زندگي آن در كه اي جامعه و خانواده بهداشت گسترش و  حفظ در افراد هاي مهارت گسترش

 داشته بهداشت از صحيح دركي خود جامعه اجتماعي و اقتصادي شرايط به توجه با جوان افراد خالصه، بطور

 موجود امكانات از و بگذارند تاثير خود جامعه بهداشت بر احسن نحو به تا كنند تالش بايد ها آن. باشند

 .نمايند تالش فعاالنه خود مدارس بهداشت تقاءار جهت در كرده استفاده

 به نيل براي مكان ترين مناسب مدرسه بهداشت، آموزش هاي برنامه اجراي براي مكان بهترين مدرسه  ـ

 :دهند مي ارائه مهم اين اثبات در را زير داليل دانشمندان و باشد مي بهداشت آموزش اهداف

 .دارد وجود كافي حد به يآموزش امكانات و تجهيزات و انساني منابع

 .دارد تاثير برنامه بهتر اجراي بر آموزان دانش موظف حضور  

 .آموزان دانش كثرت

 .جامعه و خانواده اعضاء به ها آموخته و ها پيام انتقال

 مدارس بهداشت آموزش هاي روش و سازماندهي

 ما ملي، سطح در. بود خواهد دشوار درگير، افراد مناسب آموزش بدون مدارس، در گذار تاثير بهداشت ارتقاء

 ريزان برنامه و سياستگذاران كنندگان، ارائه خدمت، گيرندگان آگاهي ارتقاء جهت هايي برنامه نيازمند

 دوره و دارند نياز آموزش نوع چه كساني، چه مدارس بهداشت ارتقاء منظور به كنيم مشخص بايد. هستيم

 . شود سازماندهي چگونه معلمين و مربيان براي آموزشي هاي

 مدارس طريق از بهداشت ارتقاء راههاي 

 .است بهداشت ارتقاء بناي سنگ بهداشت آموزش بهداشت، موثر آموزش آوردن فراهم توسط( 0

 .خود مدرسه جامعه براي بهداشتي محيطي تامين توسط( 1
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 .مدرسه جامعه براي ممكن بهداشتي خدمات موثرترين آوردن فراهم توسط( 1

 بهداشت مروج مدارس گسترش و ايجاد

 در ها سازمان بوسيله كننده حمايت هاي فعاليت انواع بهداشت، مروج مدارس به مدارس همه تبديل براي

 براي و( 05) كند تامين را نيازها اين تواند نمي تنهايي به بخشي يا سازمان هيچ. دارد ضرورت مختلف سطوح

 :برداريم را زير هاي گام بايد منظور اين

 هر بنابراين است انسان اساسي حق يك آموزش. يابد گسترش بايد آموزشگاهي تحصيالت گذاري سرمايه( 0

 را اي توسعه نيازهاي و. كند فراهم را مدارس در سني هاي گروه همه آموزش بايد برنامه اين داوطلب كشور

 بايد شرايطي و شوند اربرخورد بايد مطلوب زندگي يك از نيز ذهني و جسمي معلول كودكان و نمايد تامين

 .گردد تسهيل جامعه در ها آن فعال مشاركت و شود تقويت ها آن نفس به اعتماد و منزلت كه شود فراهم

 .يابد توسعه بايد آموزش در دختران كامل مشاركت( 1

. نمايد فراهم كاركنان براي سالم كاري محيط و آموزان دانش براي سالم آموزشي محيط بايد مدرسه هر( 1

 نمايد، محافظت عفوني هاي بيماري برابر در و كند فراهم را بهداشتي امكانات و سالم آب: بايد مدرسه محيط

 .نمايد امتناع مخدر مواد و توتون مصرف واز كند حفاظت خشونت و اذيت و آزار تبعيض، مقابل در

 .سازد قادر زندگي هاي تمهار گرفتن فرا در را تحصيلي سطوح همه نوجوانان و كودكان بايد مدرسه هر( 4

 موثر بطور بهداشت مداخله براي پايگاهي و بهداشت ارتقاء براي ورودي دروازه عنوان بايد مدرسه هر( 5

 ودر كنند درمان موثرند وقتي كنند پيشگيري است پذير امكان كه زماني در بايد مدارس. نمايد فعاليت

 تهيه مغذي و سالم غذاي بايد مدارس. دهند ارجاع را كاركنان و كودكان بهداشتي شايع مشكالت الزم مواقع

 را آموزان دانش تكامل و رشد و نموده پيشگيري ها بيماري از كنند مبارزه ها ريزمغذي كمبود با و كنند

 برنامه آميز مخاطره رفتارهاي و مجاز غير داروهاي مخدر، مواد دخانيات، مصرف كاهش براي. دهند بهبود
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 هاي بيماري تنفسي، دستگاه پوست، انگلي، هاي بيماري امكان حد تا همچنين. ندنماي تدوين پيشگيري

 .دهند ارجاع مناسب درمان براي و داده تشخيص را ورواني دندان و دهان شنوايي، بينايي، مشكالت عفوني،

 دنكر توانا آموزش، براي منابع تامين: شود اقدام مدارس كاركنان و معلمين توانمندي افزايش جهت( 6

. است الزم آموزان دانش آموزشي و بهداشتي نيازهاي كردن اداره براي مديران و مدرسه كاركنان معلمين،

 .است ضروري خودشان سالمت بهبود براي ها آن جهت امكانات و ها فرصت ساختن فراهم همچنين

 هاي رتخانهوزا بين فعال همكاري تقويت: مختلف هاي بخش همكاري و هماهنگي و تخصيص شناسايي،( 1

 و مسئوليت شفاف خطوط كردن تعيين و ها سازمان و ها وزارتخانه ساير و بهداشت و پرورش و آموزش

 .گيرد صورت بايد مدارس جامع هاي برنامه براي پاسخگويي

 براي جامعه توسط تقويت و حمايت: كنند همكاري مدرسه و جامعه بايد آموزش و بهداشت تقويت براي( 8

 ها خانواده و كودكان سالمت بهبود براي جامعه و مدرسه و خانواده بين جانبه سه همكاري و مدرسه توسعه

 نقش جامعه كل توسعه و بهداشت ترويج براي ها برنامه در آموزان دانش و مدرسه فعال مشاركت همچنين

 .كند مي ايفا را مهمي

 ارزشيابي و پايش طراحي، خوب دباي مدارس بهداشت هاي برنامه مطلوب، نتيجه و  مطمئن انجام براي( 1

 .شود

 مدارس در تغذيه

 مهم محورهاي از يكي عنوان به مناسب تغذيه باشد مي سالمتي هاي پايه ترين اساسي از يكي مناسب تغذيه

 مطلوب توزيع و نگهداري كودكان، به مناسب غذايي رژيم ارائه. است بوده توجه مورد مدرسه بهداشتي

 هايي محل مدارس برخي در است مهم بسيار مدرسه در غذايي مواد توزيع و ينگهدار محل كنترل همچنين

 عرضه غذايي مواد نوع كنترل براي كه است شده ايجاد آموزان دانش به غذايي مواد عرضه و فروش براي
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 از نيز مدرسه اطراف در گرد دوره فروشندگان چند هر. است مناسبي بسيار فرصت آن بودن بهداشتي و شده

 تواند مي مدرسه آموزان دانش تغذيه بهبود راستاي در باشد مي آموزان دانش تغذيه بهداشت در اساسي نكات

 :دهد انجام را زير اقدامات

 مواد بندي تقسيم باره در تواند مي آموزان دانش جنس و سن حسب بر مدرسه: تغذيه بهداشت آموزش( 0

 مواد مصرف و طبخ نگهداري، تهيه، نحوه دگيري،يا و رشد و تغذيه نقش بدن، در مغذي مواد نقش غذايي،

 اي ارزنده هاي آگاهي غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز بهداشت و آموزان دانش اي تغذيه مشكالت غذايي،

 .كند ارائه

 (ها وعده ميان و وعده) مناسب هاي زمان در غذا خوردن به آموزان دانش تشويق( 1

 بهبود براي والدين با مذاكره و ومداخله آورند مي مدرسه به خود با آموزان دانش كه غذايي مواد كنترل( 1

 .ها آن

 منطقه درماني بهداشتي مراكز با همكاري همچنين شود، مي توزيع مدرسه در كه غذايي مواد بر نظارت( 4

 مدرسه اطراف غذايي مواد عرضه كنترل براي

 .بهداشتي  ـ پزشكي معاينات براي دارند سروكار غذايي مواد با افراديكه هدايت و نظارت( 5

 .غذايي مواد كننده عرضه بهداشتي و مجاز هاي محل از خريد براي آموزان دانش ترغيب و تشويق( 6

 .غذا صرف از بعد و قبل ويژه به كودكان فردي بهداشت رعايت بر نظارت و آموزش( 1

 .درمان براي ها آن ارجاع و موزانآ دانش اي تغذيه اختالالت برخي تشخيص براي ها آزمون و معاينات( 8

 سبز برگ داراي هاي سبزي و ميوه مصرف و كاشت به ها آن خانواده و آموزان دانش ترغيب و همكاري( 1

 .مزارع و خانه هاي باغچه در تيره
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 دانش دختران ياري آهن مثل آموزان دانش تغذيه اي منطقه يا كشوري هاي برنامه اجراي در مشاركت( 01

 .آموز

 و آموزان دانش طريق از جامعه و ها خانواده به سالم غذاي و صحيح تغذيه به مربوط هاي پيام انتقال (00

 .مدرسه كاركنان

 و آموزان دانش تغذيه بهبود جهت يافته سازمان كارهاي انجام براي آموزان دانش سازماندهي و آموزش( 01

 .ها خانواده

 تمام و بگيرند نظر در خوري ناهار يا بوفه براي مناسبي حلم مدرسه ساختمان احداث زمان بايد است بديهي

 صورت نياز مورد وسايل تجهيز و ساز و ساخت مصالح، و كارگر از آن كردن بهداشتي براي الزم اقدامات

 اقدام ناهارخوري و بوفه شرايط بهبود و تعمير به نسبت مقتضي هاي زمان در است الزم همچنين. بگيرد

 .شود

 مدارس محيط بهداشت و ايمني ـ 8

 آموزان دانش سالمت كه است عاملي مهمترين محيط در مناسب شرايط ايجاد و آن بهسازي محيط، كنترل

 تسهيالت و فضاها از نگهداري و صحيح استفاده آموزش و مناسب بهداشتي محيط ايجاد. كند مي تضمين را

 ساز و ساخت معيارهاي تعيين. هستند مدارس بهداشتي محيط بهبود و  حفظ در اساسي اصل دو اختيار در

 سوي از منتشره گزارش براساس. سازد مرتفع را موجود مشكالت تواند مي بهسازي و برداري بهره مديريت و

 15/011 كل از 0111ـ18 تحصيلي سال در پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مدارس بهداشت دفتر

 :كه دهد مي نشان اند گرفته قرار مدارس داشتبه خدمات پوشش تحت كه كشور در موجود مدرسه

 6/45 با سبزوار شهرستان كه اند بوده برخوردار سالم آشاميدني آب از شده بازديد مدارس از درصد 80/11

 .داشتند را سالم آشاميدني آب داراي مدارس درصد بيشترين درصد 8/11 گناباد و كمترين درصد
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 ميزان كمترين كه بودند فاضالب بهداشتي دفع سيستم داراي ركشو شده بازديد مدارس از درصد 6/66  

 .دارد را وضعيت بهترين درصد 1/11 با سمنان و( درصد 0/11) سبزوار به مربوط

 .بودند بهسازي نيازمند درصد 1/11 شده، بازديد مستراح 151041 كل از

 .بودند بهداشتي بوفه داراي شده بازديد مدارس كل از درصد 5/4

 هاي ساختمان با اغلب بودن استيجاري يا و بودن قديمي علت به مدارس از بسياري شود مي الحظهم چنانكه

 تسهيالت و امكانات براي مشخص معيارهاي نداشتن كه آورند مي بوجود را فراواني مشكالت غيربهداشتي

 هماهنگي يها كميته تشكيل با 0111 سال از. افزود مي مشكالت اين بر تجهيزات و فضاها و بهداشتي

 آموزش و بهداشت وزارت از ذيربط هاي بخش و ادارات مشاركت با كه مدرسه غذايي مواد و محيط بهداشت

 .داد رخ محيط بهداشت رويكرد روند در تحولي، گرفت شكل مدارس بهداشت دفتر در كه پرورش و

 و گرفت قرار بازبيني مورد تدوين از پس تبصره 00 و ماده 11 بر مشتمل مدرسه محيط بهداشت نامه آيين

 دو وقت وزراي امضاء براي كشور مدارس بهداشت و محيط بهداشت كارشناسان توسط نهايي بررسي از پس

 براي نامه آيين اين هرچند ماند مسكوت نامه آيين اجرا، براي مالي تعهدات علت به كه گرديد ارائه وزارتخانه

 به تخصصي مختلف هاي گروه تالش و نامه آيين تجربي و علمي پشتوانه  لحاظ به ولي است نشده ابالغ اجرا

 :كنيم مي اشاره آن مواد از برخي به محيط بهداشت معيارهاي عنوان

 مدارس محيط بهداشت معيارهاي برخي

 0 ماده

 عمومي نقليه وسايط مسير به بودن نزديك ضمن بايد: شود مي گرفته نظر در مدرسه احداث براي كه محلي

 گورستان، فرودگاه، قوي، فشار برق خطوط ها، بيمارستان ها، بزرگراه آهن، راه خطوط ،ها كارخانه از)

 و آمد و رفت پر و صدا و سر پر مراكز كود، و زباله انباشتن محل خانه، باغ مرغداري، دامداري، كشتارگاه،
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 بايد مدرسه. باشد دور( نمايد صدا و سر و غبار و گرد دود، مزاحمت، ايجاد است ممكن نحوي به كه مراكزي

 .باشد داشته فاصله مزاحم و مذكور هاي محل و مراكز با متر 511 حداقل

 1 ماده

 نامه آيين در موجود استانداردهاي براساس بهداشتي معيارهاي نظر از مدارس ساختماني نقشه است الزم

 در مختلف اطعمق در اي حرفه و محيط بهداشت واحد و مدارس نوسازي سازمان به مربوط فضاها طراحي

 .شود گرفته نظر

 1 تا 4 مواد

 .كند مي مشخص را تابلو نصب ومحل ها كالس سقف ها، كالس كف ها، كالس ديوار معيارهاي 

 8 ماده

 الزم فضاي كلي بطور. شود گرفته نظر در سطح مربع متر 1/0 بايد حداقل كالس در آموز دانش هر براي

. نباشد كمتر متر سه از ها اطاق ارتفاع حداقل و باشد مكعب متر 11/1 حداقل بايد آموز دانش هر براي

 .باشد مي عرض متر 1 و طول متر 8 درس كالس هر براي قبول قابل ابعاد حداكثر

 05 تا 1 مواد

 .باشد مي بالكن و ها پنجره ها، پله ارگونومي، ضوابط به مربوط معيارهاي حاوي

 06 ماده

 و محيط بهداشت و فضاها طراحي استانداردهاي مطابق بايد خواب اطاق مساحت روزي، شبانه مدارس در

 نفر هر ازاء به و باشد نفر 8 ظرفيت به طبقه دو تخت 4 با مربع متر 11 حدود خواب اطاق هر براي اي حرفه

 .شود گرفته نظر در مربع متر 15/1 اضافي
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 01 ماده

 :شود اجرا و طراحي هداشتيب نظر از موجود استانداردهاي براساس بايستي ها فاضالب دفع نحوه

 0 تبصره

 دستشويي يك نفر 61 هر ازاء به و توالت چشمه يك حداقل نفر 45 هر ازاء به مدرسه هر در ها توالت تعداد

 تواند مي مدرسه مدارس، محيط بهداشت وضعيت شرايط، مشكالت، به توجه با خالصه بطور. شود منظور

 :دهد انجام مدارس ايمني و محيط بهداشت بهبود جهت را زير اقدامات

 .بياموزد آموزان دانش به را بهداشتي تاسيسات و ساختمان از نگهداري شيوه( 0

 .كند ترغيب امكانات، از بهينه استفاده و نگهداري و  حفظ به را آموزان دانش( 1

 .بياموزد عملي بطور را امكانات از صحيح استفاده شيوه( 1

 .ببرد بهره آنها والدين و آموزان دانش مشاركت از يراتتعم و بهسازي براي االمكان حتي( 4

 .آموزان دانش مشاركت با امكانات از استفاده براي ريزي برنامه( 5

 .مدرسه محيط بهداشت كنترل در آموزان دانش توان از استفاده و سازماندهي( 6

 .نيازمند امكانات مرمت و تعمير براي موقع به اقدام( 1

 .مدرسه حياط در گل و درخت كاشتن يا آميزي رنگ جمله از مدرسه ساختمان و ديوارها زيباسازي( 8

 .ساختمان مختلف هاي قسمت وضعيت ثبت و ديد باز( 1

 .مدرسه محيط بهداشت زمينه در آموزان دانش هاي آگاهي سطح بردن باال( 01



رد قابل برای خرید فایل و. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

26 
 

 

 منابع

 .فيواق انتشارات ،0111 بهار اول، چاپ مدارس، بهداشت. رضا محمد نوري،( 0

 خدمات كليات و اصول. اكبر علي دكتر عالمي،: در. مدارس بهداشت هشتم، فصل فرشته، دكتر مجلسي،( 1

 1014 تا 000 صفحات 10151. بهداشتي

 فرزيان فرشته: ترجمه. آن تاثير و كارآيي بهداشت، آموزش. روبنسون كلي يوون. سيلوياتيلفورد: تونز كيت( 1

 10110 اول چاپ پوريا، چاپ. پور

 كتاب آن، عملي هاي جنبه به گرايش با ابتدايي مدارس بهداشت آموزش برنامه بهداشت، جهاني سازمان( 4

 بهداشت، وزارت اول، چاپ زاده، كماري سيداحمد دكتر رمضانخاني، علي: ترجمه ها، بيماري معلم، منبع

 0116 تابستان. پزشكي آموزش و درمان

 آموزش برنامه هاي، كتاب مجموعه از فردي، بهداشت  ـ علمم منبع كتاب بهداشت،  جهاني سازمان( 5

 وزارت وسكانيان، تامارا رمضانخاني، علي ترجمه آن، عملي هاي جنبه به گرايش با ابتدايي مدارس بهداشت

 10116 تابستان اول، چاپ پزشكي، آموزش و درمان بهداشت،

 محمد پروانه آبادي، قاسم نوري ربابه رجمهت زندگي، هاي مهارت آموزشي برنامه بهداشت، جهاني سازمان( 6

 10111 مرداد كشور، بهزيستي سازمان خاني،

 پرورش، و آموزش المللي بين علمي هاي همكاري دفتر زندگي، براي بهداشتي هاي مهارت تدوين پروژه( 1

 10118 سال رمضانخاني، دكترعلي پژوهشگر،



رد قابل برای خرید فایل و. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

27 
 

 علي ترجمه مدارس، بهداشت در جديد اييه افق بهداشت مروج مدارس بهداشت، جهاني سازمان( 8

 10111 بهار اول، چاپ بابل، پزشكي علوم دانشگاه رمضانخاني

 نوبت رفاه، چاپ دزفوليان، شهناز خاني، عالي دكترسيامك: مترجمين مدارس، در بهداشت ارتقاء هيوهاوز،( 1

 10111 زمستان اول،

 بعثت، انتشارات اول چاپ. ايران دولتي غير و تيدول هاي بخش در ارزشيابي هاي روش. يوسف اردبيلي،( 01

 10116 بهار

 و درمان بهداشت، وزارت نوجوانان، و مدارس سالمت هاي برنامه در پژوهش. سيامك دكتر خاني، عالي( 00

 .0181 سالمت معاونت  ـ پزشكي آموزش

: مترجمين. اول قسمت 1 جلد بهداشتي هاي سيستم در تحقيق. لي براون آن ويسر، واركه. م كورئين،( 01

 بهداشت، وزارت پژوهشي معاونت. زعيم مرتضي دكتر  ـ دژكام مسعود دكتر  ـ مرام ستوده اسفنديار دكتر

 10116 پاييز.پزشكي آموزش و درمان

 

 


