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 دهيچک
 هاا  مدرساه و ااانواده   يايا آماوزان، اول  ساالمت داناش   يسازي و نقش آن در ارتقاا  ه به آموزش سالمت در مدارس با هدف فرهنگتوج: نه و هدفيزم

 د عمل کنند؟يمدارس چگونه با ،ر جهان شده استيگ بانيگر 01-ديکوو يريگ که همه يط کنونياما در شرا ؛س مدارس مروج سالمت بوديساز تأس نهيزم

 ياطالعات يها گاهيمدرسه، سالمت، ارتقا، آموزش، مدارس مروج سالمت در پا يديکلمات کل ياست و با جستجو يليتحل-يورمقاله حاضر مر :روش

، Web of Science ،Scopus يااارج  ياطالعاات  يها گاهيران درپايفوق به همراه کلمه ا يديکلمات کل يسيو معادل انگل Irandocو  SID, Magiran يداال

Pubmed ،Google Scholar شدند ييمقاالت شناسا. 

و گرديد  ييبرنامه شناسا يو اجرا يگذار استيموجود در دو سطح س يها ح و چالشيبرنامه مدارس مروج سالمت درکشور تشر ياجرا يابيارز: ها افتهي

 .پيشنهاد شد در نظر گرفته شدهمدارس به اهداف  يابيراهكار به منظور دست 00

و  يزير که در برنامه ييها با وجود اشكاالت و ضعف. شده است يگذار هيران پايان قبل در ايرساات آن از ساليمت و زمدارس مروج سال :يريگ جهينت

، 01-ديگيري کوو ط همهيدر شرا کنند وتر عمل  تر و فعاالنه رود مدارس مروج سالمت در برابر سالمت جامعه مسئوالنه يآن وجود دارد؛ انتظار م ياجرا

 رکناان شاان و کا يها آماوزان و ااانواده   داناش  يآگاه يبه منظور ارتقا  يمروز و عل رانه و اطالعات بهيشگيپ يها امي، انتقال پيبهداشتبه آموزش نكات 

 .کنندفا يا يتر ر تطابق جامعه با شرايط جديد و تغيير سبك زندگي نقش پررنگيمدرسه اهتمام ورزند و در مس
 

 01-ها، ادمات بهداشتي پيشگيرانه، کوويد داشت مدرسهادمات بهترويج بهداشت، : ها واژه ديکل
 

 مقدمه
. دنشو يمحسوب م و دانش يتبادل آگاه يها مكانن يتر مدارس از مهم

 يايا از گفتاار و رفتاار اول   يدرس يها کتاب يآموزان عالوه بر محتوا دانش

پاردااتن باه ساالمت در    . کنند يمدرسه و همساالن اطالعات را کسب م

آماوزان بلكاه باه لحاا       تنها به منظور ارتقاي ساالمت داناش  نه   مدارس،

افراد جامعه اهميات   همهها و  سالمت کارکنان آموزش و پرورش، اانواده

ترين راه انتقال اطالعاات   در بيانيه يونيسف از مدرسه به عنوان عظيم. دارد

آماوزان يااد شاده     و داناش  جامعهها، کارکنان مدارس، اعضاي  به اانواده

ساازي از   توجه به آموزش سالمت در مدارس باا هادف فرهناگ   . (0)است

سنين کاودکي و با هدف نهادينه شدن فرهناگ سالمت و ارتقاي سالمت 

آموزان، در تغيير  سالمت دانش هاي ارتقادهنده دانش آموزش. شود انجام مي

ها  بررسي(. 0)نگرش و بهبود رفتارهاي مرتبط با سالمت ايشان مؤثر است

توانناد   تنهايي، نماي  هاي درسي به اند که مطالب آموزشي کتاب نشان داده

کاه   طاوري  به ؛نه سالمت باشنديآموزان در زم دانش يجوابگوي نياز آموزش

ترين حجم مطالب آموزش سالمت  هاي درسي ابتدايي ايران، بيش در کتاب

درحوزه بهداشت فردي است و باه تغذياه، ساالمت دهاان، پيشاگيري از      

از (. 3)هاي سالمت کمتر پردااته شده است و ساير جنبه رفتارهاي پراطر

. هاي درسي نيست گر آموزش در مدارس منحصر به مطالب کتابيد يسو

معلمان و از گذرانند  آموزان که اوقات زيادي را در محيط مدرسه مي دانش

رفتار وشيوه تعامالت . گيرند مدرسه و حتي همساالن اود الگو مي کارکنان

از . آماوزان دارد  ر رفتار دانشييط مدرسه تأثير بيشتري در تغيافراد در مح

برنامه مراقبت سالمت مدرسه محور با تعامل سازمان  0110ن رو درسال يا

در  0112در دساامبر  . المللاي آاااز شاد    بهداشت جهاني و ذي نفعان بين

. منطقه مديترانه شرقي نشست مشورتي مدارس مروج سالمت برگزار شاد 

اصافهان،  )اساتان   2برنامه مادارس ماروج ساالمت ابتادا در     درايران نيز 

باه  ( هاي استان تهاران  هرمزگان، تهران، قم و اراسان رضوي و شهرستان

نامه دو جانبه بين وزارت  طي توافق 0331صورت پايلوت و سپس از سال 

بهداشت، درمان آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش، با نظارت دفتر 

ده و مدارس وزارت بهداشات ايان برناماه آاااز باه      سالمت جمعيت اانوا

 :رديا گ يشااص مورد توجاه قارار ما    3در مدارس مروج سالمت . کارکرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 5

http://ijhp.ir/article-1-422-fa.html


 سالمت جامعه يتقاو نقش مدارس در ار 01-ديکوو يريگ همه

 017/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

رنامه جامع سالمت، ارائه اادمات بااليني در مدرساه، ساالمت محايط      ب

مدرسه، بهبود تغذيه در مدرسه، تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدرسه، 

اي در  مات ساالمت روان و مشااوره  ارتقاي سالمت کارکنان مدرساه، ااد  

هااي ساالمت در مدرساه و     مدرسه، مشارکت والدين و جامعاه در برناماه  

قرارگرفته و  يابيمدارس مورد ارز. آموزان هاي داوطلبان سالمت دانش شبكه

آماوزان،   رود داناش  انتظاار ماي  (. 0)شاوند  يما  يبند ستاره، رتبه 2تا  0از 

ط با مدارس مروج سالمت، از فرهنگ هاي مرتب مدارس و اانواده کارکنان

ايان امار در شارايط بحراناي از جملاه      . سالمت باالتري براوردار باشاند 

، کاه نيازمناد همكااري و    01-هاي عفوني مانند کوويد گيري بيماري همه

ها در امور بهداشتي است بيشاتر ماورد    مشارکت آحاد جامعه و اهتمام آن

ها  ن به تعامل بهتر مدارس و اانوادهشايد با اهميت داد. گيرد توجه قرار مي

 .کردبتوان به ارتقا رعايت اصول بهداشتي در جامعه کمك 

 ييبرناماه وشناساا   ياجارا  يابيدر اين مستند بامرور مطالعات، به ارز

باه   يابيموجود و پيشنهادراهكارهاي مناسب باه منظاور دسات    يها چالش

 01-ديکوو يريگ همهط ين مدارس در شرايبر نقش ا ديکأاهداف برنامه و ت

 .پردااته شده است

 

 روش
 يباا جساتجو   0103 اسات و در ساال   يليحلت - ينوع مطالعه مرور

مدرسه، سالمت، ارتقا، آموزش، مدارس ماروج ساالمت در    يديکلمات کل

 يسا يو معاادل انگل  Irandoc و SID, Magiran يداالا  ياطالعاات  يها گاهيپا

 يااارج  ياطالعاات  يها گاهيرپاران ديفوق به همراه کلمه ا يديکلمات کل

Web of Science، Scopus، Pubmed، Google Scholar ت ي، باادون محاادود

تمام مقااالت  . شدند ييشناسا  ي، مقاالت چاپ شده در مجالت علميزمان

ج يت از نتايدرنها يقرار گرفت و با حذف مقاالت تكرار يکامل مورد بررس

 .ها استفاده شد افتهيمقاله در متن  03

 

 ها افتهي
 برنامه مدارس مروج سالمت در کشورنحوه اجرا و ارزيابي نتايج 

هاي مختلاف   اجراي برنامه مدرسه مروج سالمت در استان راستاي در

در استان اراسان شمالي به منظور ارتباط  .اقدامات گوناگوني انجام گرفت

اي تعريف شد  طرح مدارس مروج سالمت؛ سامانه در کننده دارس شرکتم

بودند تاا عملكردهاايي را   ر يك از مدارس معرفي شده داراي پروفايلي و ه

اند در  گانه مدارس مروج سالمت انجام داده هاي هشت اساس شااصکه بر

 وجود آمد تاا ه همچنين اين امكان ب. کنندسيستم و پروفايل اود تكميل 

تمامي مدارس امكان استفاده از مقاالت و مطالب مرتبط با سالمت يكديگر 

ترين نتايج حاصل از اجراي اين طرح مرور و تبادل  از مهم. ا داشته باشندر

دست آمده در زمينه مادارس  ه هاي ب اطالعات حاصل از تجارب و موفقيت

اي، توانمندسااازي  مااروج سااالمت در سااطوح اسااتاني، ملااي و منطقااه  

، اوليا و مربيان در زميناه مفااهيم ارتقااي ساالمت     کارکنانآموزان،  دانش

 (.2)نان و جوانان و سااتار مدارس مروج سالمت بودنوجوا

براي انتخاب مدارس، ابتدا چاك ليسات کشاوري مميازي      در مشهد

هااي مجاري برناماه     اارجي توسط تيم کارشناسان بهداشات شهرساتان  

هااي شهرساتاني و اساتاني بررساي و تائياد و ساپس        تكميل و درکميته

ايان بررساي مدارساي کاه     در . امتيازات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ده کار درصد امتيازات موضوعي در هر يك از اجازا  را کساب    22حداقل 

بودند به عنوان مدرسه مروج سالمت شناسايي و باا اساتفاده از امتياازات    

 (.1)بندي شدند دستورالعمل کشوري رتبه

در بررسي وضعيت و پيشرفت اقدامات انجام شده در اصوص اجاراي  

المت در مدارس تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي برنامه مدرسه مروج س

مدرسه در دو مرحله مميزي شدند که در کل ميانگين  110 شهيد بهشتي،

باود و   12/71و  01/11امتياز باه ترتياب    011اولين و دومين مميزي از 

ها نتوانساتند   حدود يك سوم مدرسه. امتياز بود 71/02ميزان ارتقا امتياز 

رس با پيشرفت اچهارم مد ت را دريافت کنند؛ يكنشان مدرسه مروج سالم

 (.7)ندبدون پيشرفت بود( درصد 2/1) مدرسه 02و 

گاناه،  3هااي   ارزيابي عملكرد مدارس مروج سالمت در مورد شاااص 

 :دهد نتايج مختلفي را نشان مي

در يك بررسي براساس نمره چك ليست، اجراي طرح مدرسه ماروج  

رايط فيزيكاي تعاداد زياادي از    سالمت، در وضعيت سالمت محايط و شا  

ريازي و   مدارس استان يزد تغيير چنداني ايجاد نكارده و پيشانهاد برناماه   

 باا (. 3)ن براي تحقق اهداف، مطرح شاده اسات  الئوتجديد نظر جدي مس

هاي بهداشت محيط،  نكه در بررسي مدارس ابتدايي کرج، در مورد مولفهيا

ايمني در مدرسه، در مدارس  ادمات باليني، بيماريابي، آموزش بهداشت و

دار ديده شاده اسات ولاي در     مروج سالمت با مدارس عادي تفاوت معني

آماوزان، رفتاار گروهاي و برقاراري      مورد مشارکت والدين، مشارکت دانش

بنابر نتايج اين مطالعه، طرح مروج . ارتباطات بين فردي تفاوتي حاصل نشد

 .(1)ه استدنبال داشته مدارس موفقيت نسبي ب سالمت در

آماوزان   در بررسي شاااص اادمات ساالمت روان، در مياان داناش     

 کننده در طرح مدرسه مروج سالمت استان گلستان، بعد دبيرستاني شرکت

هااي   هاي اودآموز و تمارين در گاروه   هفته آموزش در قالب جزوه 01 از

کوچك زير نظر مربيان آموزش ديده، مشخص شد متغيرهاي سالمت روان 

اين امر مي تواند به دليل شايوه نامتناساب آماوزش     .وده استاثربخش نب

هاي اجراياي   تر، ارزيابي و بازنگري شيوهاثربخشي بيش برايراين باشد؛ بناب

 .(01)شود پيشنهاد مي

ن مادارس ماروج   يبا  يكاا يزيو تحارك ف  ينيدر مورد ارائه ادمات باال 

دار  يت معنا مادارس عاادي تفاااو  در مقايسه باسالمت دوره ابتدايي تهران 

ن، بهباود يمانناد مشاارکت والاد يهااي بهداشت ديده شد ولي سايرشااص

اه، ارتقاااي سااالمت کارکنااان ماادارس، ااادمات ساااالمت روان  يتغذ
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 يزچينرگس تبر

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /013

 .(00)داري نداشت يتفاااوت معناا سالمت محيط مدرسه اي و و مشاااوره

 آموزان مدارس ماروج ساالمت در اصاوص    ميزان اطرپذيري دانش

اطر ابتالبه ايدز، گرايش به مواد مخدر، اشونت نسبت به مادارس ديگار   

 (.00)کمتر بوده است 

هااي   لفااه ؤاري از موارد موفقيت در اجراي طارح و بهباود م  يدر بسا

، مراقبات يمناياه، ايط مدرساه، تغذي، از جملاه بهداشات محايبهداشات

 (.03)با حضور مربي بهداشت ارتباط داشت... و

برنامه مدارس مروج ساالمت را   ياين مزايتر کلي تحقيقات مهمطور به

، "يمحوربااازاورد"، "يمحااور مشااارکت"، "جااامع بااودن" کيااد باارتأ

عنوان . "ت سيستماتيك و پرهيز از موازي کارييماه"و  "يمحور آموزش"

ها و اذعان  هاي انجام گرفته درمناطق و استان باوجود تالش(. 00)کنند مي

گانااه   ي هشتها دي و اثربخشي برنامه و ارتقاي شااصمطالعات به کارآم

، دسااتيابي بااه اهااداف (02)ييدر ماادارس، اصوصااا  در ماادارس روسااتا

ست در فواصل ا بنابراين الزم. بيني شده با مشكالتي روبرو شده است پيش

هاا و مواناع    مناسب برنامه مورد ارزيابي قرار گيرد تا باا شناساايي چاالش   

 (.01)الحي پيشنهاد شوداجرايي، راهكارهاي اص

 

 (03و07) ها چالش
 گذاري در سطح سياست

 ا؛يپا يستم نظارتينياز به س 

 الت مرتبطيبهداشت با تحص ينداشتن مرب: آگاه يانسان يرويت نيترب :

ها به نقش موثر مربيان بهداشت در موفقيت طرح  با اينكه در پژوهش

 يالمت حتمدارس مروج س يسفانه بعضأولي مت( 00)اداان شده است

 .کنناده ماوارد اسات    بهداشت ندارند و رابط بهداشت هماهناگ  يمرب

ارت آماوزش و  ن دو وزيان بهداشات با  يا مرب يگر سارگردان يمعضل د

 پرورش و بهداشت است؛

 ؛يت مالينبودحما -يفقدان اعتبارات ااتصاص 

 دار مدارس ستاره يژه براياز ويچ گونه امتيدرنظرنگرفتن ه. 

 

 در اجراي برنامه

  ران؛يمد يزشيانگ -يستم نگرشيدر سضعف 

 يهاا  هااي طاوالني و برداشات    ليسات  چاك )ت برناماه يضعف درماه 

 ،(ناهمسان از مفاد برنامه

 در  يانجاام مادااالت آموزشا    يبرا يبر هماهنگ ده و زمانيچير پيس

 ؛متخصص شده است مدارس منجر به سراوردگي افراد

 اطق کمتار  آموزان باراي اداماه درماان بخصاوص در منا      ارجاع دانش

 ؛روست هبراوردار با مشكالتي روب

     نبود برنامه آموزشي منطبق با نيازها و شرايط باومي و عادم اساتفاده

 .استفاده ناکافي از منابع انساني آموزش ديده/

 پيشنهادي يراهکارها
 کيد بر بهباود  أبا ت)برنامه  ييها وسااتار اجرا در دستورالعمل يبازنگر

 ؛(00()شيو پا يزشيستم انگيس

        تعيين شيوه مشاخص و مشاترك باراي اجاراي برناماه از شناساايي

 ؛مشكالت تا تعريف مدااالت مبتني بر شواهد و ارزيابي

 مربوط به مدارس مروج  يها تيت فعاليريت و مديمسئول: ت واحديتول

ا باه  يا وزارت بهداشت ياز دو حوزه آموزش و پرورش  يكيسالمت به 

 واگذارشود؛ يته مشخصيکم

 ؛ستمرار در اجراي برنامه مدارس مروج سالمتتعهد و ا 

 ها؛ رسااتيت زيتقو 

 مادارس ماروج    يص بودجه بارا يتخص: بودجه ياعتبار -يازلحا  مال

 ؛سالمت

 ده در يوزش دآم يا مربيبهداشت  ين مربيمأت: يانسان يروياز لحا  ن

 ؛رشته مرتبط در مدارس

 يبارا  يا مشاوق ماال  يا از يا گرفتن امت نظر در: يقيتشو يها سميمكان 

در  يشاتر يت بيا ران و کارکنان مدارس ماروج ساالمت کاه فعال   يمد

 ؛طرح مدارس مروج سالمت دارند ياجرا

 در اصااوص ارجاااع  يتفاااهم نامااه ا: ساام ارجاااعيف مكانيااتعر

و ساازمان آماوزش و    ين دانشگاه علاوم پزشاك  يآموزان ب دانش

 يريگيآموزان و پ منعقد شود تا مشكل ارجاع دانشد يباپرورش 

آماوزان باا    ا شاود تاا داناش   يا مه يارجاع مرتفع شود و امكاناات 

 درمان شوند؛ يکمتر يها نهيهز

 يکارکنان مدرسه به منظاور ارتقاا   يبرا يتخصص يها دوره يبرگزار 

 يهاا و رفتارهاا   ساازي ارزش  ي سالمت محاور و نهاديناه  ها توانمندي

 ؛(03) يبهداشت

 از  يط عاار يمحا )بندي کارکنان مدرسه به تمامي اصول ساالمت  يپا

و  يط معنوي، روانيمناسب، مح يكيزيه سالم، تحرك فيداانيات، تغذ

 ؛(رهيسالم و ا ياجتماع

 مدرسااه اعاام از   يهااا تيااآمااوزان در فعال دانااش يهمكااار

مثال نظافات    يدر ماوارد  ي، حتا يزيا ر ، برناماه يريگ ميتصم

 ؛آموزي مهارت برايمدرسه 

 مشاارکت   هن مدرسه، اانه و جامعيتوسعه ارتباطات مثبت ب ،

 يمدرسااه و برگاازار يهااا آمااوزان در برنامااه ن و دانااشيوالااد

ساواد   يفعال به منظاور ارتقاا   يها ش و نشستيزگرد، همايم

 ؛(01)سالمت 

 ارتقاا ساواد ساالمت و احسااس      يبارا  يآموزشا  يهاا  دوره يبرگزار

کاه ساواد ساالمت و     يآماوزان  داناش : آماوزان  دردانش ياودکارآمد

ها  در آن يدارند عملكرد اودمراقبت يترشيدرك شده ب ياودکارآمد

 (.01)باالتر است
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 سالمت جامعه يتقاو نقش مدارس در ار 01-ديکوو يريگ همه

 011/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 گيري بحث و نتيجه
ان قبل در يهستند که از سال يسااتريمدارس مروج سالمت ز

که در  ييها شده اند و با وجود اشكاالت و ضعف يگذار هيکشور پا

در حاال   و با توجه باه اينكاه   آن وجود دارد يو اجرا يزير برنامه

مواجاه   01-ديا گياري کوو  بلكه جهان با همه ؛انريحاضر نه تنها ا

تطاابق ااود و    يبارا  يافت آگاهياز به آموزش و دري؛ افراد نستا

بناابراين   .اانواده با شرايط جديد و تغييار سابك زنادگي دارناد    

رود مدارس مروج سالمت فعاالنه در اين امر کوشا بوده و  يانتظار م

ار ياار ااترا د  يباار شااواهد علماا   يح و مبتنااياطالعااات صااح 

در همچنين . ها قراردهند مدارس و اانواده کنانآموزان، کار دانش

جامعه تالش کنند و به عنوان  يها يالت و نگرانؤابه س يده پاسخ

 ،کنندن نظام سالمت و نظام آموزش و پرورش عمل يب يپل ارتباط

حتي در ايام . سالمت باشند يبه عنوان منبع قابل اعتماد، راهنما

ارتقااي   راساتاي هااي صاحيح و علماي در     س پياام تعطيلي مدار

هااي   سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معناوي از طرياق رساانه   

توانند در مناطق  ين مدارس ميا. برسدها  مجازي به اطالع اانواده

ااود   يبوده و با مدارس اقمار يمرکز ، هستهييايمشخص جغراف

ب از يا ن ترتيا باه ا . ات در ارتبااط باشاند  يا در جهت تباادل تجرب 

مروج سالمت اطمينان حاصل  يها ن به کانوناساکن همهدسترسي 

ت مدارس مروج سالمت عالوه بر ارائه اطالعات، اس جاه ب. شود مي

ها باه   کمك يده ر، و جهتيا داوطلبانه افرادِ يها در جلب کمك

كپارچه يت نظارت يبا تقو. کنندسالمت هم حرکت  يازهايسمت ن

درمراحل  يها، بازنگر برنامه يروزرسان بر مدارس مروج سالمت، به

تواند در زمان  ياجرا و رفع نواقص، برنامه مدارس مروج سالمت م

صورت ه ب يمل يو حت يا منطقه يها ه با مشكالت و چالشهمواج

 .کندنقش  يفايثرتر اؤتر و م فعال
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Abstract 
Background: Attention to health education in schools and its impact on improving the health of students, school 

staff and families were the basis of the initiative of health promoting schools (HPS). But nowadays 

incoronavirus disease (COVID-19) outbreak we sought to assess what should HPS do. 

Methods: This analytical- review article.assessedhealth at schools andhealth promoting schools via keywords in 

Farsi in Iranian databases namely: SID, Magiran and Irandoc andin English in foreign databases namely: Web of 

Science, Scopus, PubMed, Google Scholar articles. 

Results: Evaluation of health promoting schools' programsin Iran describedchallenges  in two levels: policy making 

and implementation. Eleven actions were introduced to support schools inachieving their goals. 

Conclusion: Health promoting schools and its infrastructure have been established in Iran for many years.Despite 

shortcomings and weaknesses in planning and implementation of programs, it is expected that HPS choose a more 

active and responsible role in community health.For example,in the context of the coronavirus disease (COVID-19) 

outbreak,schools take actions in the fields of hygiene education, preventive measures,andraise the awareness of 

students, their families and school staff. 
 
Keywords: COVID-19, Health Promotion, Preventive Health Services, School Health Services 
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