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، توسا   1131ساا    در پاايزز  "از آموزش سالمت تا سالمت"کتاب 

تهزه و تنظزم کتااب  . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منتشر شد

دسترساي باه فايا     . توس  دکتر شهرام رفزعاي فار انماام گرفتاه اسات     

 :ير امكان پذير استالكترونزك آن از آدرس ز

http://health.sbmu.ac.ir/uploads/zamozeshtasalamat.pdf 

توساعه تعهاد و ايايات     بخش و با هاد   1صفحه و  111 اين کتاب در

شاد    تدوينساختاري و سرمايه گذاري براي آموزش ساالمت کشاور   ،سزاسي

آموزش سالمت باا هاد  ارتقااي    نقش و رسالت اين کتاب به مروري بر  .است

سالمت، افاظت و پزشگزري، توانيندسازي مردم، خودمراقبتي، توسعه شازو   

زندگي سالم، آموزش سالمت مبتني بار اامعاه و مبتناي بار شاواهدپرداخته      

ي هاا  گا کتاب با بزان ديدگا  سنتي آموزش سالمت ومقايسه آن با دياد . است

باه ايان   . کشاد  ماي ي بديعي را براي آموزش سالمت به تصوير ها اديد، نقش

شود که الزاماات سااختاري، رفتااري و ماديريتي مناساب       ميترتزب مشخص 

 .تحو  تعريف سالمت چگونه بود  است چزست و سزر آموزش سالمت

 

حفسظال   ز   ،آموزش سالمم  رالي ا  قايالسا سالمم     
 سمم  و پيشگييا

ي نظاام هاا  نگاهي برگذشته، به نقاد سزاسات   تاب بابخش نخست ک

. پاردازد  ماي دادن بزشتر به درمان در مقايسه با پزشاگزري   بها سالمت در

اواما    تاثيزر  ،هيچنزن اهيزت عوام  ااتياعي و اقتصاادي در ساالمت  

اقتصاادي و   ،اعم از آياار ااتيااعي  ) يانساني و مشاغ  در کنار آيار محزط

ساسس تعااريف و عواما  ارتقااي     . شاود  ميذکر را مت بر سالمت (فززيكي

افاظت از سالمت و پزشگزري  ،آموزش سالمتسالمت را در سه قسيت 

افزودن طو  عير يك ديدگا  سانتي در طاب   »: کند ميتشريح  از بزياري

که ديدگا  ارتقاي سالمت تيرکز خود را بر کزفزت زنادگي   است درصورتي

 «....دهد يياز دست ن

 

ا او نمندسسزا ميدم و جو مال  دق  آموزش سمم  ري 
 حفظ و  قايسا سمم  ،اأمين

تئوري آماوزش   ،ي مشارکت مردمها در بخش دوم با مروري بر نظريه

را به عنوان   ميمشارکت مرد. شود مياي وتعريف ظرفزت اامعه بزان  تود 

در اداماه نقاش   . کناد  ماي يكي از راهكارهاي عدالت در ساالمت معرفاي   

 بر سالمت، ارتباا  سارمايه ااتيااعي باا ساالمت و      عدالتي ااتياعي بي

را  به منظور تغززر شراي  ناسالم ها توانيندسازي هياهنگ مردم و سازمان

و راهكارهااي افازايش ظرفزات و     ها در نهايت به مكانزسم. کند ميتشريح 

خواهزم به عدالت به عنوان نتزمه  مياگر » :پردازد ميتوانيندسازي اوام  

هد   ،سالمت دست يابزم بايد اتخاذ راهكارهايي مشارکتيمطلوب ارتقاي 

 «... اصلي ما باشد

 

 آموزش سمم  ري ا مي قب   ز سمم  خود
سالمت باه عناوان مكيا      يدر بخش سوم نقش خودمراقبتي در ارتقا

در ايان قسايت ماد     . پاردازد  ماي مشارکت فعا  مردم در توسعه ساالمت  

ي ادياد  هاا  ، نقش فناوريز سالمتهرم مراقبت اارتقاي سالمت فردمحور، 

 يهاا  ي برناماه هاا  ي خودمراقبتي و نتااي  بررساي  ها در خودمراقبتي، نظريه

افزايش عالقيندي به مراقبت از سالمت خاود  » :کند ميخودمراقبتي را بزان 

ي هاا  نگراني مشابه درمورد محادوديت  اي از اولزه هنتزم ،و مشارکت اامعاه

 «...متي بودصصي براي بهبود سالموااود در سزساتم بهداشاتي تخ

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 دکتراي تخصصي پزشكي ااتياعي فرهنگستان علوم پزشكي ،استاديار: نويسند  مسئو  .1
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 آموزش سمم  ري ا اوسعه شيوه زندگي سسلم
 ساالمت و شازو  زنادگي ساالم     يدر بخش چهارم به ارتبا  ارتقاا 

پذيري  با مرور تحقزقات اهيزت تغززر در شزو  زندگي، امكان. پردازد مي

ااتيااعي در شازو     - رف  مشكالت بهداشتي، نقاش محاز  فرهنگاي   

دهناااد  شااازو  زنااادگي ساااالم،  زنااادگي، عناصااار ادياااد تشاااكز 

گاذار بار شازو     تثيزرراهبردهااي   ،ي رفتارهاي بهداشتيها کنند  تعززن

را  زندگي، ابتكارهاي ااتياعي و رويكردهاي نوين رواب  فارد و اامعاه  

. اسات  يافتاه  اهيزت بسزار زندگي شزو  مفهوم به تازگي»: کند ميبزان 

 و ساالمت  کنناد   تعزازن  عناوان  باه  زنادگي  مدارك، شزو  از برخي در

ي اها  کنناد   از طريق روياارويي باا تعزازن    .... است شد  تعريف بزياري

تار زنادگي    تر و ساالم  توانند طوالني ميافراد  ،مند نظامسالمت به روشي 

ي هاا  افراد نزازمند دانش و مهاارت  ،براي تحقق اين اهدا  نهايي. کنند

گار يعناي ااايي کاه بتوانناد       عالو  محز  ااتيااعي تساهز    هفردي ب

 «...باشند مي ،کار برند هطور مؤير ب هيشان را بها مهارت

 

 ري ا  قايسا سمم  آموزش سمم 
در بخش پنمم با عنوان آموزش سالمت براي ارتقاي سالمت، باه  

نقش ارتقاي سالمت نه تنها در بهبود سالمت بلكه در توسعه اقتصادي 

ي هاا  آماوزش ساالمت و روش    ييو غزررسا   يياناوا  رسا  . پردازد مي

ساسس رويكارد پزشاگزرانه و رويكارد     . کناد  ماي مختلف آن را بزاان  

نقطاه قاوت رويكارد    » :دهد ميزي آموزش سالمت را شرح توانيندسا

طور کاما  باا    هدر اين رويكرد مفهوم فرد بکه توانيندسازي آن است 

باشد  ميمفاهزم گسترد  پذيرفته شد  در بحث ارتقاي سالمت سازگار 

طاور خاا     هويژ  در بزان نزازهاي محسوس يا بزان شد  با  هو افراد ب

موزشاي ماورد اساتفاد  باه عناوان      ي آهاا  و در روش شاود  ميمطرح 

 «... شوند ميگر و شريك مطرح  تسهز 

 

 آموزش سمم  مبتني ري جسمعه
تحقزقات  ،ي آموزش سالمت مبتني بر اامعهها بخش ششم، به برنامه

برنامه ااام  آماوزش   به عنوان مثا ، . پردازد ها مي ايربخشي آن مرتب  و

و  مت در محاز  کاار  ي ااام  ارتقااي ساال   ها رنامه، بسالمت در مدارس

ي هاا  سساه ؤدرماني و م بهداشتي يها در مراکز مراقبته شد  ئمشاور  ارا

ي فرهنگاي و  هاا  رزيابي اامعه به تشخزص سنتا" :هداري از ساليندانگن

باورهاي اامعه و سطح آموزش و سواد و شراي  زبااني ماورد نزااز باراي     

 "...کند ميکيك  ،ي مناسبها توسعه مواد و برنامه

 

 زش سمم  متكي ري شو هدآمو
، بار رارورت   آموزش سالمت متكاي بار شاواهد   بخش هفتم باعنوان 

ي ساالمت  هاا  و کزفي در ارزشازابي فعالزات    يياستفاد  از رويكردهاي ک

ي ارتبااطي در  هاا  به گسترش فنااوري  در اين خصو  با تواه. پردازد مي

ي آن را ها و چالش براي سالمت مؤيري ارتباطات ها اوز  سالمت، ويژگي

اليللاي در ماورد ايمااد سااختارملي اطالعاات       تمربزات بزن. کند ميبزان 

ي ارتبااطي  هاا  براي ايايت از افزايش فعالزات " :دهد ميسالمت را شرح 

در اارا و استفاد  از ارتباطات باراي ساالمت    ييايماد مبنايي عل ،سالمت

اي سالمت هيه اشكا  ارتباطات بر "تحقزق و ارزشزابي"متكي بر شواهد و 

 "...باشد ميرروري 

مباااث   گذرد ولاي  ميبا اينكه از سا  انتشار کتاب بزش از يك دهه 

و مطالعاه آن ناه تنهاا باه      مطرح شد  هيچناان موراوعات روز هساتند   

گزرندگان اوز  سالمت بلكاه باه تياام افارادي کاه       متخصصان و تصيزم

مالاظه  قاب نكته . شود ميعالقيند به توسعه سالمت کشور هستند توصزه 

اهتياام نويساند  بار     هاا  بخاش   ميسات کاه در تياا   ا در اين کتاب ايان 

 ها گذاري واستقرار برنامه بر چگونگي سزاست تثکزدسازي اطالعات و  ميبو

 .در کشور مشهود است
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