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  پيشگفتار معاون بهداشتي

ــوري     ــه كش ــز برنام ــت آمي ــراي موفقي ــتاي اج ــتقرار و نگ"در راس ــدارس                 اس ــالمت در م ــديريت س ــتم م ــداري سيس ه
)Health, Safety & Environment- management system- H.S.E- ms (     و رتبه بنـدي و اعطـاي سـتاره بـه

-HPS) Health Promoting Schoolو همچنين با بررسي و بومي سازي برنامه مدرسه مروج سالمت  "مدارس كشور

ا ادغام اين دو برنامه اميدواريم كه شاهد هر چه بيشتر و بهتر بهره وري و ارتقاي سطح سالمت در مدارس كشـور  اكنون ب ،)
هـاني و منشـاء و مبـداء آن    جبرنامه مدرسه مروج سالمت يـك حركـت   در اين راستا بايد به اين نكته اشاره شود كه . باشيم

اين برنامه . اعالم شده بود 1978مان جهاني بهداشت است كه در سال ساز "2000سالمت براي همه تا سال " ابتكار و برنامه
ميالدي سازمان جهاني بهداشت در تعـاملي   2001سال  در. يونسكو پيوند يافت "آموزش براي همه" با برنامه 1990در سال 

عمده ي اين نظام مراقبـت،   هدف. چند جانبه با دست اندركاران بين اللملي ذينفع، برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمود
ميالدي نشست مشورتي  2005در دسامبر . روزآمد نمودن اطالعات سالمت در دانش آموزان، والدين و كاركنان مدارس بود

برگـزار گرديـد، در ايـن نشسـت كارشناسـان حـوزه       ) EMRO(در مورد مدارس مروج سالمت در منطقه مديترانه شـرقي  
از كشورهاي منطقه مديترانه شرقي شركت داشته و با تبادل تجربيات در مورد ارتقاي  طتبمرسالمت مدارس و ساير مديران 

سالمت در مدارس در بين كشورها ودستيابي به بهترين رويكرد در زمينه طراحي شبكه مدارس مروج سالمت بحث و تبادل 
برنامـه  . ش سـالمت در مـدارس بـود   يكي از مهمترين ابعادي كه در اين اجالس مورد بحث قرار گرفت، آمـوز . نظر نمودند

مدارس مروج سالمت در سطح منطقه مديترانه شرقي عالوه بر اينكه ابزار مناسبي براي يافتن اولويت ها، تثبيت برنامه هـا و  
را بـين كشـورهاي مختلـف     تبادل نظريـات تامين منابع كافي براي برنامه هاي نوجوانان، جوانان و مدارس مي باشد، امكان 

ايـن مـدارس رونـد تغييـرات     . هم كرده و شرايط مناسبي را براي رقابت در بين كشورهاي منطقه بوجود مـي آورد جهان فرا
عادت هاي غلط غـذايي،  : اين رفتارها در منطقه شامل. رفتارهاي مخاطره آميز سالمت را زير نظر داشته و بررسي مي كنند

رفتارهاي جنسي مخاطره آميز، سوء مصرف مـواد و   عدم رعايت بهداشت فردي، مخاطرات سالمت روان، بي تحركي،
هـاي آموزشـي را در برگرفتـه و     ين برنامه ابعاد وسيعي از سالمت در محيطا.  باشد الكل، مصرف دخانيات و خشونت مي

ها از جمله محيط مدرسه، والدين و اولياء و سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي دانش آمـوزان را شـامل    تمامي جنبه
اكنون اين برنامه در جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمـان و   هم . شود يم

نامه مشتركي في مـابين وزراي محتـرم بهداشـت، درمـان و آمـوزش       آموزش پزشكي در سطح كشور آغاز شده و طي تفاهم
خـود گرفتـه و ايـن مجموعـه حاصـل ايـن تفـاهم نامـه و         پزشكي و آموزش و پرورش، روند توسعه آن شتاب بيشتري به 

  .همكاري است
  

  دكتر عليرضا مصداقي نيا            
  معاون بهداشتي         
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    پيشگفتار مدير كل سالمت جمعيت، خانواده و مدارس

ا و نـزد  هـ  به عنوان ارزش فردي و اجتماعي و از ديدگاه ملت (WHO)سازمان جهاني بهداشت  بر طبق اساسنامه ،سالمت
رو دسـت يـافتن بـه     از ايـن  ،ترين حقوق و نيازهاي حيات بشري تلقي شده است ترين و ابتدايي ها، يكي از مهم همه مكتب

  . آيد ها به حساب مي باالترين سطح سالمت جزيي از اهداف اجتماعي تمام دولت
هـا،   از ميـان ايـن گـروه   . كننـد  جـه مـي  هاي مختلف جامعـه تو  تمامي كشورها در راستاي دستيابي به سالمت، به همه گروه

سازان جامعه هستند و يكي از منابع انساني هر جامعـه را تشـكيل    زيرا آنها آينده ،آموزان از اهميت خاصي برخوردارند دانش
 كـه  نيـز  آموزشـي  هـاي  محيط. اي دارند تقاي سالمت و انتقال مفاهيم آن به ديگران نقش ويژهرهمچنين در ا آنها. دهند مي

 مـي  ارتقـاي سـالمت   مداخالت اجراي محل مهمترين است داده جاي خود در را جوانان و نوجوانان هدف گروه ترينبيش

رو در  از اين. شوند مي محسوب سالمت آموزش هاي برنامه بخشي اثر سنجيدن براي مناسبي محل مدارس طرفي از .باشند
آمـوزان و   اي رسيدگي به امر خطير تـامين تندرسـتي دانـش   بيشتر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ميدان وسيعي بر

  . تحقق اهداف سالمت مدارس باز شده است
هاي مختلـف آمـوزش سـالمت بـا تكيـه بـر        آموزان، اجراي پروژه هاي ارتقاي سالمت و سالمت دانش ترين راه يكي از مهم

هاي سالمت مدارس مستلزم دخالـت،   هدف از سوي ديگر تحقق. هاي مختلف بهداشتي است مشاركت فعال آنها در فعاليت
بـا  كه ) نسخه دوم("مروج سالمت مدارس"كتاب . درماني و جامعه است سويي خانه، مدرسه، مراكز بهداشتي مشاركت و هم

در مدارس و رتبه ) HSE(استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت  "بررسي هاي فني و كارشناسي و ادغام برنامه هاي 
در برگيرنده نكات اساسي در زمينه سالمت مدارس اسـت،  تهيه گرديده،  HPSو  "ستاره به مدارس كشور  بندي و اعطاي

سالمت جمعيت خانواده هاي مشترك دفتر  اين كتاب كه محصول تالش. شده است تدويندر راستاي تحقق اهداف فوق كه 
مرجعي مفيد و قابل استفاده مي باشد، رش وزارت آموزش و پروو دفتر سالمت  درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، 
  . استدر زمينه سالمت جامعه فعال ريزان و ساير آحاد  اندركاران سالمت اعم از سياستگذاران، برنامه براي تمامي دست

هـا و جلـب مشـاركت عمـوم      جهت افزايش آگاهيابعاد مختلف از جمله در اميد است كتاب حاضر بتواند بيش از پيش در 
  . اي سطح سالمت به ويژه در مدارس مؤثر واقع شودبراي ارتق

  
  
  دكتر محمد  اسماعيل  مطلق 

  مدير كل سالمت جمعيت، خانواده و مدارس                      
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    قائم مقام وزير در تربيت بدني و سالمت پيشگفتار 

فرار گرفته است و همانگونـه   ماسالوجه جدي تعاليم نوراني تمورد ، به عنوان سنگ بناي نخست در تعليم و تربيت سالمت
 هاست كـ به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته شده است، بي شك جامعه موفق و پويا جامعه اي  "عقل سالم در بدن سالم"كه 

است، با بـاور   ييچنين انسان هاآموزش و پرورش كه عهده دار تربيت  .از انسان هاي سالم، توانا و با نشاط برخوردار باشد
و قوانين حاكم بر اين حيطه و در راستاي تحول بنيادين، برنامه ها و اقدامات مهمي در اين خصوص انجام صحيح از اصول 

داده كه استقالل و تقويت حوزه ورزش و سالمت از ساير بخش هاي اين وزارتخانه و جـذب و بـه كـار گيـري نيروهـاي      
  . و موثر، يكي از اين اقدامات است به منظور اجراي برنامه هاي جامع) به لحاظ دانش و مهارت(توانمند 

بطور حتم تنظيم سند راهبردي سالمت كه حاوي سياست ها، خط مشي ها، شيوه ها و راهبردهـاي عمليـاتي اسـت، ضـمن     
انسجام بخشي به فرايند بهداشت و سالمت مدارس موجب هنجارسازي رفتارهاي فردي، عمومي و ارتقاي سـطح سـالمتي   

  . يم و غير مستقيم بر فرايندهاي يادگيري مي گردددانش آموزان و تاثير مستق
هدف اساسي در آموزش و پرورش تربيت انسان هاي سالم است كه توانايي خوب انديشيدن را داشته و از تفكـر خـالق و   

ب، دانش كافي برخوردار و توان برقراري مناسبات صحيح و سالم اجتماعي را دارا باشند كه اين تنها در سايه سه اصل تهذي
مورد تاكيد مقام معظم رهبري امكان پذير مي باشد كـه سـرلوحه سياسـتگذاري هـا و     ) سالمتي و نشاط(تحصيل و ورزش 

  :اين است كه نمايم آنچه اينجانب ضروري مي دانم بر آن تاكيد. گرفته استاقدامات اجرايي اين وزارتخانه قرار 
ديگر آموزش و پرورش، بـراي رشـد و نمـو اسـتعدادهاي     ورزش و سالمت بايد هم پا و هم سنگ با ساير بخش هاي   -1

 .بالقوه دانش آموزان برنامه ريزي و تالش نمايند

و از جمله بخش سالمت برخوردار از روحيه و نگاه آينده پژوه بوده كليه عوامل دخيل در امر تعليم و تربيت الزم است   -2
 .مايندو پيوسته براي ارتقاء و تحول در طرح ها و برنامه ها كوشش ن

در تمامي حيطه ها و حوزه ها امري مستمر، پويا و در عين حال تدريجي و آرام است  تعليم و تربيتهمه بايد بدانند كه   -3
كه اقدامات و تصميمات به جا و به موقع مي تواند تاثير شگرفي داشـته باشـد و موضـوع سـالمت نيـز از ايـن قاعـده        

 .جا مي تواند آثار مخربي به دنبال داشته باشدمستثني نيست و شتاب بي جهت و يا تاخير بي 

شرط موفقيت فعاليت هاي سالمت دانش آموزان، مشاركت آنان در تصميم سازي و تصميم گيري است و مربيان محترم   -4
كافي است آنها را نسبت به ضرورت ها و تاثيرات حياتي رفتارهاي سالم بهداشتي توجيه گردانند و آنها را در تيم هـاي  

آموزي و همسال براي اجراي داوطلبانه و مشاركت جويانه در طرح ها و برنامه ها سازماندهي و هدايت كننـد و  دانش 
 .از شيوه هاي سنتي مربي محور و تكليفي اجتناب نمايند

ايجاد مـي گـردد، از خداونـد توفيـق همـه همكـاران        اهداف فوقق تحقگامي در اكنون كه با برنامه مدارس مروج سالمت 
نظام مقدس جمهـوري اسـالمي بـه ويـژه مـراقبين محتـرم سـالمت مـدارس را مسـئلت                   تعليم و تربيتدر در عرصه گرانق

  .مي نمايم
  كيومرث هاشمي            

  قائم مقام وزير در تربيت بدني و سالمت                         
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  مدرسه رويايي من
  روياي من بودن در يك مدرسه ويژه است

  نم در آن احساس  امنيت كنممدرسه اي كه مي توا
  ديگر در آن لذت مي برم نوجوانجايي كه مثل هر 

  جايي كه با من با احترام و وقار رفتار مي شود
  محلي كه من به آن احساس تعلق مي كنم

  جايي كه احساس مي كنم در آن براي شناخت خودم و محيطم آزادم
  محلي كه در آن عشق، صلح و امنيت را مي يابم

  وقتي گرسنه هستم در آن غذايي براي خوردن دارمجايي كه 
  جايي كه وقتي تشنه هستم مي توانم شير آب را باز كنم و آب تازه، خنك و سالم بنوشم

  محلي كه وقتي خورشيد بسيار گرم مي تابد درختي دارد كه زير سايه آن بنشينم
  جايي كه چمن هايش سبز است و من مكاني براي بازي دارم

  ن دوستان زيادي پيدا مي كنمجايي كه در آ
  جايي كه معلمانم از من مراقبت مي كنند

  و والدينم حمايت مي شوند
  محلي كه من هر روز براي رفتن به آنجا برانگيخته مي شوم

  جايي كه در آن با من بد رفتاري نمي شود و به من صدمه نخواهند زد
  انواع گل هاي زيباي قرمز، زرد و سفيدمحلي عاري از مواد مخدر و سرشار از تفريح و سرگرمي، با 

  مدرسه من قصري است كه در آن من براي عشق ورزيدن، ياد گرفتن و رشد كردن به هر شيوه اي آزادم
  محلي كه در آن از باد، خورشيد، باران و سرما در امان هستم

  بدون توجه به رنگ، نژاد و اينكه از كجا آمده ام
  اص تربيت مي شوم و پرورش مي يابممن به عنوان فردي بسيار بسيار خ

  اين روياي من است
  آيا امكان دارد؟

  آيا روياي من برآورده مي شود؟

  چه كسي روياي من را به واقعيت مبدل مي كند؟
  



 

                                                                                            مروج سالمت رسامد                                                                               

٩ 
 

  رسالت 
بـا   ،سـني  محور در زمينه ارايه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي ايـن گـروه   مديريت سالمت 

  :بر تاكيد

  اقدامات پيشگيرانه منطبق با فرهنگ جامعه  
  متناسب با جنسيت مورد نظر  
 جانبه ايشان مشاركت همه   

سـازي    براي هماهنـگ  آيد و ست كه در تعامل با همه نهادهاي متولي اين گروه به دست مي ا الگوهاييما ارايه  وظيفه اصلي
   .به طور مستمر پايش خواهد شد خدمات قابل ارايه در نظام سالمت براي اين گروه مخاطب

  تعريف
HPS  ويكرد توانمند رآموزان و با  به منزله يك نظام براي ارتقاي سالمت است كه با مشاركت فعاالنه اولياء، مربيان و دانش

منجر به  ،مساالنهها و  ناو آموزش همس) Selfcare( آموزان در زمينه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتي سازي دانش
همچنين . ها و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي كردن، سالم كاركردن و آموزش با كيفيت خواهد شد افزايش ظرفيت

  .مديريت سالمت در مدرسه را نيز براي حفظ و ارتقاي سالمت فرد، خانواده و جامعه تبيين مي نمايد
  اهداف 

   :هدف كلي
مـديريت سـالمت در   نظـام  آموزان مدارس كشـور از طريـق اسـتقرار     دانش ترويج و استقرار مفاهيم ارتقاي سالمت در بين

 مدارس مروج سالمت 

  : اهداف اختصاصي
و مربيان در زمينه مفاهيم ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس   آموزان، پرسنل، اولياء توانمند سازي دانش .1

 مروج سالمت 

 هاي آن در سطح كليه مدارس كشور  ارتقاي شاخص يافته وارائه خدمات سالمت در يك مجموعه ادغام  .2

ريزي، ارزشـيابي و   ها و اطالعات به منظور پايش، برنامه آوري شاخص ها براي جمع گرد آوري و استفاده از حداقل داده  .3
 اي  رتبه بندي مدارس مروج سالمت در سطوح ملي و منطقه

آموزان مبتال به اختالالت و  بهبود وضعيت بيماريابي و درمان دانش ارتقاي مراقبت هاي بهداشتي درماني دانش آموزان و .4
 مشكالت سالمتي 

 آموزان  بهبود الگوهاي تغذيه اي دانش .5

  مشاوره رواني اجتماعي در مدارس  آموزان و ارتقاي سالمت روان و آميز سالمت در دانش پيشگيري از رفتارهاي مخاطره .6
 مدارس  بهبود شرايط فيزيكي و بهداشت محيط در .7

آموزان، كاركنان، اولياء و مربيان و جامعه در زمينه ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و جامعه در  افزايش مشاركت دانش .8
 گيري برنامه داوطلبان سالمت  قالب شكل

س اسـا  اي در كشـورهاي مديترانـه شـرقي بـر     منطقـه  هاي ملي و ها براي ايجاد شبكه دستيابي به بهترين مدل و مكانيسم .9
 ها گيري از تمامي نظريه شواهد و بهره
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هاي بدست آمـده در زمينـه مـدارس مـروج سـالمت در سـطوح        مرور و تبادل اطالعات حاصل از تجارب و موفقيت .10
 اي استاني، ملي و منطقه

  
  چرا اين كتاب نوشته شده است؟ 

بهداشت رسيد كـه مطـابق آن بـراي    سازمان جهاني  دردر اتاواي كانادا منشوري به تصويب كشورهاي عضو  1986در سال 
  :سالمت پنج اقدام اساسي بايد انجام شود يارتقا

اي باشند كه موجب تقويـت   دستورالعمل ها بايد به گونه و قوانين ,يعني اينكه سياست ها: سياست گذاري براي سالمت .1
 .رفتارهاي سالم شوند

 اي جمعـي موجـب افـزايش اعتمـاد بـه نفـس و      فعاليت هـ  هاي اجتماعي و شركت در گروه: تقويت اقدامات اجتماعي .2
 بـراي آمـاده شـدن جهـت ورود بـه دوره بلـوغ و       نوجواناناين موضوع به ويژه در . سالمت رواني اجتماعي افراد مي شود

 .مسئوليت پذيري در جامعه نقش مهمي را دارد

                                                                                                                                                                      
مهـارت  براي توانمند سازي افـراد بايـد   . محور ارتقاي سالمت است اساس و 1توانمند سازي: فرديمهارت هاي  توسعه . 3

ي افراد هنر فني ومهارت هاي همچنين ساير  تفكر انتقادي و ،حل مسئله ،تصميم گيريمهارت هاي اعم از  آنهافردي هاي  
  .حل آنها را داشته باشد را افزايش داد تا هنگام مواجهه با مشكالت توان مواجهه و

فيزيكي كه فرد در آن قرار دارد مشوق  اجتماعي و ،به گونه اي كه شرايط رواني: ايجاد محيط هاي حمايت كننده سالمت .4
  .گر رفتارهاي سالم باشند تسهيل و
 يآنهـا رفتـار  هـايي كـه عامـل     افزايش بيماري بيماري و ا توجه به تغيير سيماي مرگ وب: بازنگري در خدمات بهداشتي. 5

  .هاي بهداشتي مورد بازنگري قرار گيرند هستند بايد مراقبت

                                                 
   :توانمند سازي ١

است كه از طريق آن افراد كنترل بيشتري بر تصميم گيري ها و اقداماتي كه سالمت آنها را تحـت   پويا و فراگير ينديآتوانمندسازي در ارتقاي سالمت فر
دانـش آمـوزان    . نوجوانان، ايجاد تغييرات مناسب در كليه ابعاد و جوانب زندگي است توانمندسازيي  عمدههدف  .ار مي دهند به دست مي آوردتاثير قر

وانند مي ت آگاه، سالم و با انگيزه و داوطلب مشاركت در بررسي وضعيت زندگي خود و محيط پيرامون، با تصميم گيري و اقدام در راستاي ايجاد تغييرات
  . توانمند سازي در سه سطح فردي، بين فردي و سياسي رخ مي دهد. نقش به سزايي در ارتقاي سالمت داشته باشند

تحقـق توانمنـد سـازي شخصـي شـامل      . هدف از توانمند سازي در سطح فردي مقابله با ناتواني ها و ايجاد احساس قدرت و خودكارآمدي فردي است
  . چنين شناخت محدوديت هاي منابع قدرت داردپذيرش و شناخت قدرت خود و هم

تحقق اين امر نيازمند توسـعه      . در سطح بين فردي، داشتن ظرفيت و توانايي الزم براي تحت تاثير قرار دادن ديگران به عنوان يك هدف مداخله مي باشد
  .مهارت هايي از قبيل حل مشكل، اظهار وجود و مهارت هاي سياسي است

در اين سطح هدف عبارت است از انتقال و يـا تغييـر قـدرت    . وانمند سازي بر ايجاد مداخله در سطوح فردي و بين فردي تاكيد دارددر سطح سياسي ت
  .مي پذيرد موجود بين گروه ها در جامعه كه از طريق اقدام اجتماعي و تغيير به وسيله فرآيند هاي حمايت اجتماعي، ايجاد ائتالف و اقدام عملي تحقق
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يعنـي تـالش دولـت بـراي كنتـرل       ،در رويكرد ارتقاي سالمت توجه جدي بر سرمايه گذاري دولت ها براي سالمت اسـت 
پس براي  1كه عوامل مختلفي بر سالمت اثر مي گذارد و از آنجايي بوده اجتماعي اقتصادي وطريق تغييرات  سالمت مردم از

اشتغال  ,تغذيه مناسب ,امنيت ,عدالت اجتماعي ,توسعه آموزش .تمامي زمينه ها سرمايه گذاري شود ارتقاي سالمت بايد در
سـرمايه گـذاري بـراي    بـا  بودن جمعيت ايـران  با توجه به جوان  .ارتقاي سالمت خواهند شد همگي موجب توسعه و .... و

سـرمايه   ،سالمت اين گروه سني كه غالب آنها در مدرسه هستند مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاري بـراي ايـن گـروه   
  . گذاري سودآوري باشد

ي زمـان حـال   مـدارس هـم بـرا    ارتقاي سالمتاين كتاب براي افرادي نوشته شده است كه معتقدند، فوق  تبا توجه به نكا
  .شود گذاري براي آينده محسوب مي ضروري است و هم يك سرمايه

هـايي بـراي    به مكـان را و آنها  تر سازند خواهند مدارس را سالم هايي را به تمامي افرادي كه مي ايده كند، اين كتاب سعي مي
 و اقـدامات  سـالمت  آمـوزش ه بـه  است كـ  موارديشامل همه  سالمتارتقاي . مبدل سازند، ارايه دهد سالمتبهتر  ارتقاي

. داشته باشد، همه موارد بايد فـراهم باشـند  اگر قرار است مدارس مروج سالمت وجود  .شود در مدرسه مربوط مي بهداشتي
ريزان، سـازماندهان   براي برنامه هايي اين كتاب حاوي ايده .همچنين بايد به سياست و مديريت بهداشتي توجه خاص داشت

در ايـن  . دارد زياديدر كالس درس و خارج از آن تاكيد  سالمتاين كتاب براي آموزش . است دارسم سالمتو مروجان 
  . مدارس محسوب كنيم سالمت ارتقايافراد سهيم در نوان را به ع دانش آموزانكتاب تاكيد شده است كه 

 رابطـين /مربيـان  ،ت و درمـان بهداشـ  ،رورشپ كارشناسان حوزه هاي آموزش وراهنمايي براي آموزش دهندگان،  ،اين كتاب
اين مـدارس  اما  دارند يبسيار هاي محدوديت كه يمدارس. است تمام مدارس كشورهدف آن  وباشد  ميمعلمين و  بهداشت

و اشتياق زيـاد بـراي يـادگيري،     با انگيزه نوجوانانآنها داراي . توانيم آنها را توسعه دهيم نقاط قوت بسياري هم دارند كه مي
و  نوجوانـان منـد و مسـوول نسـبت بـه تحصـيل       هايي عالقـه  ماني برخوردار از احترام زياد در جامعه، خانوادهمديران و معل

و از همه بـاالتر اشـتياق واقعـي     ،داراي حس انسجام و وحدتهستند كه اغلب ) روستايي به خصوص در مناطق( جوامعي
  . هستند دانش آموزان، نشاط و موفقيت سالمتنسبت به 

  : به افراد كمك كنددر سطوح مختلف تواند  ن كتاب مياي

                                                 
بـه   .وا بعضي خارج از كنترل كنترل بشر است و در برخي از اين عوامل در اختيار و .متنوع هستند و مؤثر بر سالمت بسيار متعدد امل تعيين كننده وعو 1

  :گروه تقسيم مي شوند طور كلي اين عوامل به سه
o شامل عوامل زيستي و ژنتيك عوامل بيولوژيكي  
o حيط فيزيكيعوامل توسعه اي شامل مسائل اجتماعي و م  
o نظام مراقبت هاي سالمت 

عوامل نژادي كه استعداد ابتال يـا عـدم    و همچنين عوامل مربوط به سيستم ايمني فرد ساير عوامل بيماريزا و قارچ ها و ها، مانند باكتري عوامل بيولوژيك
عوامـل   ......... اجتمايي، عدالت در سالمت وعدالت  وه زندگي،شي مسكن، آموزش، فقر، عواملي مانند درآمد، .را تعيين مي كند ابتالي افراد به بيماري ها

كيفيت مراقبت هاي بهداشتي درمـاني عامـل    وضعيت نظام سالمت و .جامعه اثر مي گذارد كه بر سالمت فرد و مربوط به سطح توسعه يافتگي مي باشند
  پيشـگيري و كـاهش اثـرات    شناخت وطريق  تغييرعوامل سه گانه از و مشاركت افراد در كنترل .تعيين كننده ديگري است كه بر سالمت اثر گذار است

ديگر موارد مي تواند  كسب مهارت براي استفاده از تسهيالت، شناخت مراكز ارايه خدمت و مراقبت هاي موجود، راهكارهاي تغيير شرايط و عوامل منفي،
اداره قلب و عـروق مركـز    كارشناسو متخصص طب فيزيكي و توانبخشي اني بر اساس گزارش ارائه شده توسط جناب آقاي دكتر رضو. باشد ثمر مثمر

 كيفيت مراقبت هاي بهداشـتي درمـاني   وضعيت نظام سالمت وو % 60، محيط فيزيكي و اجتماعي %15به ميزان عوامل زيستي و ژنتيك  ،مديريت بيماريها
  .بر سالمتي اثر دارند% 25
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   يسياستگذارسطح در 
را  فراگيـر جـامع و   يروشـ  كند تـا  كمك ميالمللي عرصه سالمت و آموزش  هاي بين سياستگذاران و نمايندگياين كتاب به 
  . مدارس توسعه بخشند سالمتبراي ارتقاي 

  
   سطح برنامه ريزيدر 

هـاي ملـي و    نامـه  و آيين ها اولويت تعيينهاي  هايي را در مورد روش توانند ايده مي آن ريزان ارتقاي سالمت و آموزش برنامه
  . و ارتقاي آن تشويق شوند سالمتبه نحوي كه مدارس و معلمان به تفكر فعال درباره  ،ها پيدا كنند مهانطراحي بر

را بـا يكـديگر و بـا كمـك      سالمتي ارتقاي ها كه برنامهحلي ريزان، مديران و مربيان م برنامهاين كتاب به محلي سطح در 
هـاي   كنـد تـا طـرح    كمك مي ،كنند و اجرا مي طراحيهاي مشابه  و سازمان اوليا و مربيانهاي  هاي غيردولتي، انجمن سازمان

  . و سازماندهي كنند طراحيها را در سطح منطقه  هاي آموزشي مبتني بر نيازها و اولويت و دوره سالمتمبتني بر 
سازد تـا دريابنـد كـه چگونـه      را قادر مي شود كه به آنها خدمت مي جوامعيو  سالمتمديران، معلمان و كاركنان  اين كتاب
به اين ترتيب آنهـا نـه فقـط    . مدارس خود كمك كنند سالمت ارتقايرا براي تمامي مدارس سازماندهي كرده و به  سالمت

  .دهند دهاي مدارس خود را نيز افزايش ميبلكه استاندار ،برند را باال مي دانش آموزانسطح سالمت 
  

  آنچه اين كتاب در بردارد
هـاي متفـاوت    هاي مختلـف و در زمـان   بخواهيد از آنها به روشاست كه شايد شما  يياهها و پيشنهاد اين كتاب حاوي ايده

بـه   تواننـد  دادي از مـدارس مـي  اما به هر حال تعـ  را عملي سازند،ا هتوانند كليه پيشنهاد البته همه مدارس نمي. استفاده كنيد
   .از آن استفاده كنند طريقي

   :كه در اين كتاب سعي شده به آنها پاسخ داده شود، عبارتند ازبرخي سواالت 
حد آسان است كـه مـروج سـالمت    براي مدارس ما تا چه  در مدارس چيست؟ سالمتاز ارتقاي فراگير منظور : فصل اول

   ؟شوند
  

 تصميم بگيريم؟ كه بايد در مدارس مورد تاكيد قرار گيرد، سالمتهاي واقعي  در مورد اولويت توانيم ميه چگون :فصل دوم
 زنـدگي مهـارت هـاي    محلي تطبيق دهـيم؟   هاي و ارزش بهداشتيهاي  را با سياست بهداشتيهاي  اولويت توانيم  چگونه مي

   و ارتقاي آن اهميت بسيار دارند؟ سالمترا در آموزش چو  كدامند

دانـش  را بـه   بهداشـتي هـا و اقـدامات    بايد اين ايدهچيست؟ چه زماني  سالمتاجزاي يك برنامه ملي آموزش  :مفصل سو
دانـش  هايي را انتخاب كنـيم كـه بـه     روشتوانيم  ؟ چگونه ميكنيم توانيم، استفاده هايي مي معرفي كنيم؟ از چه روش آموزان
  ظ كنند، فكر كرده و عمل نمايند؟ به جاي آنكه صرفا ياد بگيرند و حفتا كمك كند آموزان 

در دروس مهارتي اصـلي ماننـد   دانش آموزان براي بهبود كار  بهداشتيهاي  توانيم از حقايق و ايده چگونه مي: فصل چهارم
هـا ضـعيف شـوند، از چنـد درس متفـاوت بـراي انتقـال         توانيم بدون آنكه برنامه زبان و رياضيات استفاده كنيم؟ چگونه مي

  استفاده كنيم؟  »انجام دادن«و » فكر كردن«هاي  بهبود روشو  هداشتيب هاي ايده
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ه چطـور  بـه ويـژ   مناسب براي جامعـه باشـد؟   بهداشتي كنيم كه يك الگويتوانيم مدرسه را ترغيب  چگونه مي: فصل پنجم
ن افراد سهيم در ارتقاي را به عنوادانش آموزان  توانيم چگونه مي محيط مدرسه را بهبود بخشيم؟ سالمتتوانيم، تغذيه و  مي

و اعضاي خـانواده و جامعـه را    آنها را كارآمدتر توانيم چگونه ميها و جوامع پرورش دهيم؟ و نيز  مدارس، خانواده سالمت
   مندتر كنيم؟ عالقه

يماري، هاي پيشگيري از ب منطقه خود در زمينه بهداشتي درمانيتوانيم مدرسه را قادر سازيم، با مركز  چگونه مي: فصل ششم
همكاري كند بـه نحـوي كـه هـم وضـعيت       نوجوانان ها و رفع نيازهاي جسمي، رواني و عاطفي تشخيص به هنگام ناراحتي

  بهبود يابد؟  در مدرسه و هم تعليم و تربيت سالمت

به مدارس طريق آن برخي از مدارس را اي را سازماندهي كنيم تا از  توانيم پروژه كوچك و قابل اداره چگونه مي: فصل هفتم
چگونـه   كنـيم؟  طراحـي هاي مؤثري را در سـطح يـك مدرسـه     توانيم برنامه چگونه مي تغيير دهيم؟ بهداشتيداراي كاركرد 

  توانيم تعداد مدارس مروج سالمت را افزايش دهيم بدون آنكه كيفيت آنها از بين برود؟  مي

موجود و قابل دسترس آموزش  ه را با استفاده از منابعكاركنان پروژه، مديران و معلمان مدرس توانيم چگونه مي: فصل هشتم
   دهيم؟

توانيم از طريق ارزشيابي دريابيم كه آيا وضع سالمت در مدارس بهتر شده و اين كار به نحو مطلـوب   چگونه مي :فصل نهم
  انجام شده است؟

  تفاده كنيم؟توانيم از آنها بهتر اس و چگونه مي اي قابل دسترس هستند چه منابع ساده: فصل دهم

  اجراي مدارس مروج سالمت در مدارس كشور چگونه است؟ :فصل يازدهم

   ساير كشورها چه تجربياتي دارند؟: فصل دوازدهم
كه الزم است تمامي مدارس آنهـا را بداننـد،    بهداشتيترين اطالعات  در اين كتاب همچنين يك ضميمه شامل برخي از مهم

  .در نظر گرفته شده است
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  مدارس  متسالارتقاي 
را بـه   سـالمت كند و  تر شدن از آنها استفاده مي بهداشتيهايي است كه يك مدرسه براي  مدارس شامل شيوه سالمتارتقاي 

گيـرد   مدارس از محيط خارج سرچشمه مي سالمتبرخي اوقات ارتقاي  .كند افراد داخل مدرسه، خانواده و جامعه منتقل مي
در داخل مدرسه و از طريـق مـدير، معلمـان و سـاير      سالمتاما معموال ارتقاي  ،ستنده بهداشتيآن اغلب كاركنان  كه منشأ

  . گيرد آموزان و والدين صورت مي كاركنان شاغل در مدرسه، دانش
  

  : رس مؤثرند، عبارتند ازامد سالمتجزء كه در ارتقاي  هشت
نجي آموزش سالمت در كليه مقاطع تحصيلي توجه به نتايج نياز س اين برنامه با( مدارس سالمت در برنامه جامع آموزش .1
 )با توجه به جنسيت دانش آموزان بايد اجرا گردد و

 اجتماعي و معنوي دانش آمـوزان  ،رواني ،ارائه خدمات بهداشتي در مدرسه از طريق برنامه نظام مراقبت سالمت جسمي .2
همچنـين ارائـه    ،)مت دانـش آمـوزي  شناسـنامه سـال  صدور  و و غربالگري سالمت خدمات عمومي(ارائه خدمات باليني  و

 مانند مبتاليـان بـه آسـم، صـرع، تاالسـمي، معلـولين، مشـكالت عـاطفي و         آموزان با نيازهاي ويژه خدمات خاص به دانش
  خانوادگي

  در مدارسسالمت محيط  .3
 مدارس بهبود تغذيه در .4

 تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدارس .5

 رساارتقاي سالمت كاركنان مد .6

همچنين آموزش و ارتقاي سالمت مبتني بـر مـدل آمـوزش همسـاالن و      ساي در مدار  روان و مشاورهخدمات سالمت  .7
پيشـگيري از سـوء مصـرف    پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز و خشونت،  : شامل(  Peer Education - ها همسان

، مشاركت هـاي اجتمـاعي،   1سالم مواد، بهداشت فردي، تغذيه، سالمت روان، ايمن سازي، تحرك جسمي، شيوه زندگي
و توانمند سازي در زمينه حقوق اجتمـاعي  ) ...مسئوليت پذيري، فرهنگ خود مراقبتي، بيماري هاي واگير و غير واگير و 

  .و مباحث سالمت باروري و جنسيت
، همچنـين ايجـاد شـبكه داوطلبـان سـالمت دانـش       مشاركت والدين وجامعه در برنامه هاي ارتقا ي سالمت در مدارس .8

 .تاي مشاركت فعاالنه دانش آموزانآموزان در راس

  
  .ذكر شده را در برنامه خود منظور كند ءجزهشت هر مدرسه الزم است  

  

                                                 
دارد و در ) ديامادي و غير م(و احساساتي است كه  شخص نسبت به خودش و محيطي كه در آن زندگي مي كند  مجموعه اي از نگرش هاشيوه زندگي سالم  ١

بر اساس شناخت فرد از خود و جهان هستي و است كه راه و روش زندگي  به بيان ديگر شيوه زندگي .عادت و يا سرگرمي از او سر مي زند قالب اعمال، رفتار،
  . عادات و رفتار در فرد بروز مي كند عواطف، صورت يك سري اعمال،ه ب وود اعتقادات فرد ناشي مي ش
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    1ل فص
  مدارس سالمتارتقاي فراگير 

  منظور از سالمت چيست؟ 

  چرا سالمت مدارس مهم است؟ 

  كند؟ و تاثيرگذار بر خانواده و جامعه كمك ميهاي بهداشتي فعال در مدارس به پرورش شهروندان ساعي  چگونه برنامه 
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  منظور از سالمت چيست؟
و آموزش آن بـه طـور عمـده شـامل موضـوعاتي ماننـد رعايـت پـاكيزگي و          سالمتكه  هنوز بسياري از مردم معتقدند  

حفـظ سـالمت و    زشود كه مفهوم سالمت، به مراتب فراتر ا يادآور مي سازمان بهداشت جهاني .ها است  پيشگيري از بيماري
، سـالمت  و تندرسـتي، سـالمت عـاطفي    اين مفهوم شامل سالمت جسمي يعني احساس خوب بـودن . بيماري استفقدان 

و كارآمد اسـتفاده   مؤثر ما بايد با نشاط و متعادل باشيم و بتوانيم از جسم و فكر خود به طور. رواني استسالمت و معنوي 
و بزرگساالن بايد در كنار هـم زنـدگي    نوجوانان. شود اجتماعي و فردي نيز ميسالمت  همچنين مفهوم سالمت شامل. كنيم

هـاي   كنند، با يكديگر مشورت نمايند، به هم احترم بگذارند و بدانند كه همواره دختران و پسران بايـد از حقـوق و فرصـت   
ط زيست مـا تخريـب و آلـوده    اگر محي. اين مفهوم دربرگيرنده حفظ محيط زيست سالم نيز هست. مساوي برخوردار باشند

گيرد و سالمت ما آسـيب   كنيم، در معرض خطر قرار مي نوشيم و هوايي كه تنفس مي خوريم، آبي كه مي ، غذايي كه ميشود
بر شيوه آموزش، يـادگيري و مـديريت مـدارس     ،هاي بسياري وجود دارند كه با درك بيشتر از مفهوم سالمت روش. بيند مي

  . گذارند تاثير مي
 تر كـرده و فضـاي بـا    توانيم مدارس را سالم مي سالمتتري از  يابيم كه چگونه با داشتن ديدگاه وسيع در اين كتاب درميما 

 هاي اطـراف آن نيسـت بلكـه در    ها و محيط  ساختماناي از  مدرسه فقط مجموعه .تري براي آموزش بهتر فراهم سازيم نشاط
و فروشندگان مواد غذايي كه در مدرسـه و بـراي    بوفه ها و خدمتگزاران ولينمسئمعلمان، كاركنان،  ،دانش آموزانبرگيرنده 

 عالوه بـر ايـن  . نيز هست آورند و مددكاران اجتماعي كه از مدرسه بازديد به عمل مي بهداشتيكاركنان  ،كنند مدرسه كار مي
  .مشاركت دارند سالمتكنند، نيز در ارتقاي  ها والدين و افرادي كه به مدرسه خدمت مي

شـوند زيـرا انتشـار     محسـوب مـي   سـالمت آموزان و والدين، به تعبيري كاركنان  همه معلمان و دانش: به خاطر داشته باشيد
  .مربوط به همه است يسالمتفرهنگ 

  
  مدارس مهم است؟ سالمتچرا 

  :داليل آن عبارتند از. هاي آينده است گذاري براي نسل مدرسه يك نوع سرمايه سالمتارتقاي 
 تر خواهند بود خوانند و در مدرسه با نشاط آموزان سالم و تندرست باشند، بهتر درس مي ي كه دانشصورت در.  

 توانند خود را بـه كـالس برسـانند و برخـي      پس از بهبودي به سختي مي ،آموزان بيمار اغلب غيبت دارند دانش
  .مانند اوقات از مدرسه باز مي

 هاي كالسي  از فعاليت و توانند توجه خود را به درس معطوف كنند نمي آموزاني كه سالم و سرحال نيستند دانش
  .افتند عقب مي

 توانند افكار خود را روي مطالعاتشان متمركز كنند ناراحت و يا ترسو نمي نوجوانان . 

 قـل  را از مدرسـه بـه خانـه منت    بهداشتيهاي  ها و عادت  آنها اغلب قادرند، پيام. آموزان بخشي از خانواده هستند دانش
  .كنند
 از  نوجوانان. تر از خود داشته باشند توانند نقش مهمي در سالمت و نشاط خواهران و برادران كوچك آموزان مي دانش

هنگام رفتن به مدرسه  در مؤثر آمد و كنند تا براي يادگيري كار تر كمك مي طريق گفتگو و بازي، به كودكان كوچك
  .آماده شوند
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 مناسب را ياد گرفته و تمرين  بهداشتيهاي اگر آنها از همين حاال دانش و مهارت  .تندوالدين فردا هس ،آموزان دانش
 . را به نسل بعدي منتقل كنند آنهاتوانند  مهم را توسعه بخشند، مي بهداشتيهاي  كنند و نگرش

 ان را گيري درباره سالمت خود و ديگر كه مشاهده كردن، گوش دادن، برقراري ارتباط و تصميم يآموزان دانش
 .بلكه اعضاي مفيد و كارآمدي براي جامعه خواهند شد ،تنها والدين خوب  هاند، ن آموخته

 ي زندگي سالم را مي آموزند به احتمال زياد در طول زندگي به آن پايبند خواهند بود دانش آموزاني كه شيوه.  
  

  :بنابراين مدارس مروج سالمت
  و توازني بين آموزش ها و عملكرد تيم مدرسه در راستاي دستيابي به ويت را در هر مناسبتي تق» همه براي سالمت«ايده

  .مي كنند سالمت ايجاد
 و آنهـا را   دهنـد  گيرد، شركت مي سالمت صورت مي ءهايي كه به منظور ارتقا در تالش مامي اعضاي مدرسه و جامعه رات

 .و هم جامعه به ياري مي طلبند براي فراهم آوردن تجارب واقعي يادگيري كه هم به نفع دانش آموزان است

 كنند تا هم در زمينه سالمت محيط، تغذيه، ايمني، ورزش و تفريح و هـم در شـيوه آمـوزش و گسـترش      تالش جدي مي
  .هاي فراتر از كالس درس الگو و نمونه باشند فعاليت

 كنند عاطفي در مدرسه اقدام مي ،براي بهبود سالمت جسمي، رواني . 

 دهنـد، اعتمـاد بـه     پذيري را در آنها ارتقا مـي  وليتوهاي مس بخشند، روش در نوجوانان توسعه مي مهارت هاي زندگي را
مدرسـه مـروج سـالمت محيطـي     به بياني ديگر  كنند آنها را شناسايي ميهاي  ها و موفقيت  نفس آنها را افزايش داده و تالش

  .ند شدن و دستيابي به سالمتاست براي توسعه دانش، مهارت و عملكرد تيم مدرسه به منظور توانم
  

  :سالمتپيشگيري كليد ارتقاي 
  :است ها هاي پيشگيري از بيماري براي يادگيري روش نوجوانانمدارس كمك به  سالمتهاي  ترين جنبه يكي از مهم

 شـامل  ايـن امـر   . قواعد مهم ايمني و سالمت را فرا گيرند و به آنها عمل كننـد  و مطلوب بهداشتيبايد عادات  نوجوانان
  . گيري است پذيري و تصميم وليتومس آموزش

  بينـي كننـد    شود، پـيش  را كه اثرات مضر آن فوري آشكار نمي بهداشتيآنها بايد ياد بگيرند كه چگونه نتايج اقدامات غير
  .)دندان هامراقبت نكردن از  مانند(
 هـاي   ايـده  آنهـا رو مهم اسـت كـه    رد؛ از اينا بايد ياد بگيرند كه سالمت يك فرد ارتباط نزديكي با سالمت ديگران داهآن

  .توانند به مدرسه بروند، انتقال دهند تر و همچنين كودكاني كه نمي مناسب را به دوستان، كودكان خردسال بهداشتي
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 دانش آموزان از مدارس مروج سالمت چه نفعي مي برند؟

 وزان اسـت و آن ايـن اسـت كـه اعتمـاد بـه       مدرسه مروج سالمت يك پيام روشن مي دهد كه مورد عالقه همه دانش آم
 .رفاه و سالمت رواني حياتي هستندبراي  4ارتباطيمهارت هاي و  3، ارتباطات2عزت نفس ،1نفس

 تشويق دانش آموزان به ورود در تصميم گيري ها بسيار مهم است.  
  كند مييادگيري و تجارب در مدرسه دانش آموزان را براي رسيدن به سالمت كامل كمك .  
 ه احتمال زياد رفتارهاي بهداشتي و ارزش هاي كسب شده در دوران نو جواني در طول زندگي ادامه پيدا مي كندب.  
  

  .سازد مدارس فعال، شهروندان فعال مي
همچنين موظف اسـت بـراي حفـظ و ارتقـاي      ،ي بهداشتي اوليه برخوردار باشدمراقبت هاهر شهروند حق دارد از دانش و 

سـاير اعضـاي   حقـوقي هماننـد   از كشور هستند و اين شهروندان دانش آموزان نيز  .ر فعال كمك كندسالمت ديگران به طو
  .برخوردارند جامعه

  
  هاي مساوي برخوردارند دختران و پسران از حقوق و مسووليت

يح اين طرز تلقـي معمـوال صـح   . تر از جنس ديگر است براي يك جنس مناسب بهداشتيكنيم بعضي اقدامات  گاهي فكر مي
را ) آمـوزان  معلمان و نيـز دانـش  (هاي مدارس مروج سالمت آن است كه كليه اعضاي مدرسه  ترين نقش يكي از مهم. نيست

  .وليت يكساني دارندومسحقوق و  سالمتمتقاعد كنند كه هر دو جنس در زمينه 
  

   بهداشتيريزي  برنامه
هاي مختلـف بـا يكـديگر همكـاري داشـته       بود كه بخش تنها زماني موفق خواهد سالمتآموزش  و راي ارتقاريزي ب برنامه
. انـد  س را مشـخص كـرده  رويـژه مـدا   بهداشـتي هـاي   و سياسـت  دانش آمـوزان براي  بهداشتيهاي  ها اولويت  دولت. باشند
جداگانـه   بهداشـتي گرچه اين مفاد هميشه در قالب درس بسياري هستند  بهداشتيهاي ملي مدرسه هميشه شامل مفاد  برنامه
  . ندنيست

                                                 
 اعتماد به نفس يعني ايمان به توانايي هاي خويش براي رسيدن به اهداف در زندگي ١
عزت نفس همان . مي شودعزت نفس يعني احساس قدر و منزلت كه اين احساس از مجموعه افكار، برداشت ها، عواطف و تجربيات ما در طول زندگي ناشي  ٢

  .خود باوري است، يعني خود را آنگونه كه هستيم بپذيريم و براي خوشنودي خود و ديگران تالش كنيم
اعتماد به نفس بر اساس دانشي استوار است كه مي گويد شما بايد هميشه موفق موفق باشيد زيرا در فعاليت هاي گذشته : تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس

  در حاليكه عرت نفس يعني توانايي دوست داشتن و احترام به خود در شكست ها و پيروزي ها. فق بوده ايدهميشه مو
استقالل در رفتار، مسئوليت پذيري، افتخار به پيشرفت ها بدون غرور و خودبيني، روي آوردن به چالش هاي جديد، تجربه : ويژگي هاي افراد داراي عزت نفس

 حمل ناكامي ها و ابهام در زندگي و ارزيابي واقع بينانه از خود و ديگرانتاحساسات، و دامنه وسيعي از هيجانات 
انتقال  "تعاريف جديدتر آن را. پيام ها را به ديگران انتقال داده و يا ميان عموم گسترش مي دهد ارتباطات برخي مفاهيم، تفكرات، معاني و يا به عبارت بهتر 3

به تعبير ديگر مي توان گفت ارتباطات، انتقال اطالعات از فرستنده به گيرنده است، به گونه . مي دانند "انتقال ويا تبادل پيام ها "و نيز "انتقال معاني "و يا "مفاهيم
  . اي كه براي هر دو قابل فهم و واضح باشد

وي ارتباط برقرار كند كه به بروز پاسخ هاي مثبت و پرهيز مهارت هاي ارتباطي به رفنارهايي اطالق مي شود كه شخص مي تواند از آن طريق با ديگران به نح ٤
 از پاسخ هاي منفي منتهي شود
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بايد قبل از ترك مدرسه بداند و بتواند به آن عمل كند، استانداردهاي  دانش آموزدر مورد آنچه هر را برخي كشورها قوانيني 
هاي خـاص خـود    مناطق نيز اولويت. اند اي كه هر مدرسه بايد از آن برخوردار باشد، تصويب كرده و خدمات ساده بهداشتي
  . و محروم و غني هر كدام نيازها و مشكالت متفاوتي دارند پست، كوهستاني و مناطق شهري و روستايي. را دارند

ملي ريزان  برنامه. ملي عمل كنند بهداشتيهاي  هاي خود را دارند ولي بايد در چارچوب اولويت مدارس نيز مجموعه اولويت
بايـد آنهـا را تشـويق كننـد كـه خـود       از اين رو  ،تفاوت دارند تشخيص دهند كه مدارس و مناطق محلي با يكديگر نيز بايد

و  بهداشـت هاي باال و پـايين، آمـوزش و پـرورش و     اين امر نيازمند ارتباط چهارسويه ميان رده. را تهيه كنند هايشان برنامه،
و مـورد مشـورت    سالمت جسمي است، بايد ساير افراد جامعه نيز آگاه شدهاز فراتر  سالمتدرمان است، اما از آنجايي كه 

هـاي   اجتماعي، رهبران مذهبي، رهبران جامعه و كاركنان سـازمان  ،زيرتوان كاركنان بخش كشاو جمله مي از آن ،گيرندقرار 
  .گيرد ها را در بر مي  تمام اين بخش سالمت. را نام برد) NGOs(غير دولتي 
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  2فصل 
  انتخاب موضوعات مهم

 ؟ و چگونه بايد انتخاب شوند كدامندهاي بهداشتي  اولويت  
 اي هاي بهداشتي ملي و منطقه اولويت   
 تطبيق متون آموزشي با نيازها و عاليق نوجوانان سنين مختلف   
 يك از مهارت هاي  زندگي بايد آموزش داده شوند؟  كدام 

   هاي فرهنگي در محتواي انتخاب شده اهميت عقايد و ارزش   
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 ارند؟ها و حقايق اهميت بيشتري براي آموزش د  يك از مهارت دامك  

هر پايه تحصـيلي فـرا    در دانش آموزانم هستي ما بايد آنچه را كه مايل. داند نمي سالمتكس همه چيز را درباره  در دنيا هيچ
بداننـد و بـه    دانش آمـوزان ما همچنين بايد ميان آنچه براي دانستن مفيد است و آنچه واقعا الزم است . گيرند، انتخاب كنيم

است كه بعضي از آنها در دروس  بهداشتيرئوس مطالب درسي شامل برخي موضوعات . شويم عمل كنند، تفاوت قائل آنها
دروس آموزشي فشـرده هسـتند،   . اند اند و برخي ديگر اصال ذكر نشده ضرورت داشته باشند، تكرار شدهمختلف بدون آنكه 

ضـروري   دانـش آمـوزان  ا براي همه آنه آموزشبنابراين بايد مطمئن شويم موضوعاتي كه آموزش آنها براي همه مدارس و 
  .گيرند است، مورد تاكيد قرار مي

  
  هاي يادگيري، تفكر و رفتار روش

. تبـديل كنـيم   بهداشـتي ما بايد اين آگاهي را به تفكر فعال و اقدام . فقط نيمي از نيازها است بهداشتيهاي  آگاهي از اولويت
رود كه در اين فصل آن را مورد بررسي  و اقدامي به كار مي اغلب براي توصيف چنين تفكر »زندگيمهارت هاي  «اصطالح 
  . قرار دهيم

ها   گيري، انتقال پيام براي ارتقاي سطح سالمت، تصميم. زندگي به تغيير بينش بستگي دارندمهارت هاي و  بهداشتيهاي  پيام
بايد به ديگران كمك كرده و به سـالم   هم احساس كنيم كه مند به تغيير باشيم و هبه ديگران بايد هم خواهان و عالق و كمك

ها بر اسـاس    بينش. است سالمتترين كار در آموزش  ترين و سخت ارتقاي چنين طرز تلقي و بينشي مهم .بودن افتخار كنيم
. شـوند  برخي به جوامع خاص و اعتقادات خاص مربوط مي و ها جهاني بوده  برخي از اين ارزش. هاي موجود هستند ارزش

  .هاي ما روشن شود هم است كه ماهيت ارزشبراي ما م
  
  بهداشتيهاي  لويتاو

آن است كه دانش و اقدامات مبتنـي بـر آنهـا تـاثير مهمـي بـر زنـدگي مـردم و جوامـع           بهداشتيهاي  علت انتخاب اولويت
فهرسـت  . هستندمربوط  هايشان برخي به خانواده آموزان و به خود دانشطور عمده  به بهداشتيهاي  برخي اولويت. گذارد مي

   :است نوجوانان سالمتاساسي براي   موضوع چندزير شامل 
  اختالالت و مشكالت رفتاري -
  بي خانماني -
  تغذيه پروتئين، انرژيءو سوكمبود دريافت ريز مغذي ها  -

  ايمني و سالمت غذا ي،ا غذاي سالم و عادات صحيح تغذيه -
 خشونت و آزاركم تحركي و  -

 مشكالت بينايي و شنوايي -

  صرف الكل يا ساير مواد دخاني و يا مخّدر سوء م -
  حاملگي هاي ناخواسته -
  و پوست دندان هاسالمت فردي شامل مراقبت از بدن،  -
  سالمت اجتماعي شامل حفظ محيط زيست -



 

                                                                                            مروج سالمت رسامد                                                                               

٢٢ 
 

  هاي آميزشي پيشگيري از ايدز و بيماري -
  هاي اوليه پيشگيري از حوادث شامل ايمني در جاده و منزل و كمك -
 )شامل اعتياد به الكل و دخانيات و استفاده صحيح از داروها(واد پيشگيري از سوء مصرف م -

  شناسايي افراد معلول و كمك به آنها -
 آنهـا آمـوزش داد و در ضـمن    دانش آموزانتوان به  هايي كه در اولويت هستند، خيلي زياد نيستند و آنها را به آساني مي پيام

درك  ها را  پيام آنهاتا  وقت صرف شود دانش آموزانگيرند، اما بايد براي توانند در دوره تحصيلي به راحتي آنها را فرا هم مي
به اين دليل است كه تمركز بر چند موضوع و . ها عمل كنند و تشخيص دهند انجام چه كاري ضرورت دارد  كنند، به مهارت

  .دتر از اين است كه موضوعات زيادتري، به طور ناقص ياد گرفته شون پيام اساسي بسيار مهم
  

  هاي محلي درك اولويت
هـا و جوامـع اهميـت      ها براي خـانواده   از آنجايي كه اين اولويت .حائز اهميت هستند نيز جهت ديگر از هاي محلي اولويت

 .سـازد  و جامعه رابطه برقرار مي بهداشتياين موضوع بين مدارس، كاركنان  .زيادي دارند، همه خواستار آموزش آنها هستند
عقايد و آداب محلي و آنچـه را كـه    آنهاكه  رو ضروري است   محلي نيستند، از اين بهداشتيعلمان يا كاركنان همه مديران، م

  . براي آن جامعه مهم است، بشناسند و درك كنند
  

  هاي مختلف  سنين مختلف، اولويت
  دوره ابتدايي  هاي اول سال

تر   كوچك دانش آموزانبراي  .ود به مدرسه ضرورتي ندارداز بدو ور دانش آموزان به كليه بهداشتيآموزش تمام موضوعات 
  . ، ايمني و غذاي سالم و كافيسالمت: سه مبحث بيشترين اهميت را دارند كه عبارتند از

  سطوح مياني دوره ابتدايي 
هـا بـا     امـه بايد مراقب بود كه برن. سال تحصيلي اضافه شوندبه ازاي هر  توانند در اين دوره موضوعات و مباحث ديگري مي

  . ها صرف شود  يكديگر تداخل پيدا نكنند و زمان كافي براي درك اولويت
  سطوح باالي دوره ابتدايي و دوره راهنمايي

مهـم ايـن   . خواهند بزرگساالن آنهـا را نصـيحت كننـد    سال نمي 15 تا 12گروه سني  نوجوانانهميشه به ياد داشته باشيد كه 
هـا را   اولويـت  بتوانيدممكن است . مساله نگاه كنند و آگاهي از چه چيزي را الزم بدانند درك كنند، چگونه به  آنهااست كه 

  . ارايه دهيد آنهاهاي قابل انتقال به  به عنوان اطالعات مفيد يا به عبارت بهتر پيام
  

  هاي مختلف  موضوع يكسان، ديدگاه
و  نوجوانـان . هـاي مختلـف مطـرح شـوند     ايد به روشروند، موضوعات ب هاي باالتر مي به كالسآموزان  دانشطور كه  همان

ايمنـي   ما پيشگيري از حوادث را به عنوان زيرمجموعه موضـوع . ها و عاليق متفاوتي دارند در سنين مختلف ويژگي جوانان
هاي سني خـاص   توانيم به موضوعات مناسب براي گروه كنيم كه چگونه اين عنوان را مي سپس تحقيق مي ،گيريم در نظر مي
  . تقسيم كنيم
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  )سالگي 8تا  6( سطوح پايين دوره ابتدايي دانش آموزانهاي  ويژگي
براي دانش آمـوزان پايـه هـاي اول تـا چهـارم      . كند كودك با وارد شدن به مدرسه مرحله مهمي از زندگي خود را آغاز مي

رت كودكـان بـه وسـيله تقليـد از     مهـا  .دبستان هر گونه حركت و فعاليت بايد در درجه نخست با بازي وتفريح همراه باشد
هاي سازنده و فعاليت هاي ريتميك و سـرود خوانـدن    همچنين بازي. موجودات زنده جهان پيرامون خود گسترش مي يابد

  : در اين سطح دانش آموزان. دهد آزادانه احساسات و عواطف خود را ابراز دارند فرصت مي انبه كودك
 كات موزون را دوست دارندكارهاي پرتحرك مانند بازي، آواز و حر.   
 ي را دوست دارندباز هاي خيمه شب ها و نمايش پرداز هستند، داستان بسيار خيال. 

  قانون و كمك كردن را دوست دارندپيروي از. 

  هـا معرفـي    از طريـق فعاليـت   ايـن مفـاهيم بايـد   ( كنند را درك نمي» حفاظت«يا » آلودگي«، »سالمت«مفاهيم انتزاعي مانند
 ).شوند

  » ايمني«هاي مرتبط با مبحث  هايي از موضوعات و فعاليت مونهن
  : موضوعات

  پيشگيري از حوادث و ايمني در منزل و مدرسه 

  حفظ ايمني در جاده 

 دهد  آنچه هنگام وقوع حوادث رخ مي 

  : ها فعاليت
  گوش دادن به داستاني در مورد حوادث در منزل 

 شي پيگيري داستان با اجراي نمايش و كشيدن نقا 

  ها ياد دهند و سـپس از   توانند اين شعرها و آوازها را به ساير بچه نوجوانان مي(يادگيري اشعار و آوازهايي در مورد ايمني
 .اي كه در زمين بازي مدرسه ايجاد شده است يادگيري از طريق تمرينات ايمني جاده در جاده .)آنها امتحان بگيرند

  
  )سالگي 11تا  9( ه ابتداييسطوح مياني دور نوجوانانهاي  ويژگي

زيرا او طبيعتاً داراي غريزه اجتماعي است و تنها در همنشـيني  . در اين دوره نوجوان را بايد براي زندگي در اجتماع پروراند
شـوند، گذشـته از كامـل شـدن      گونه ي بازي انجام ميه كه ب در كوشش هاي گروهي. با ديگران مي توان او را تربيت كرد

به هنگـام بـازي بـه ويژگيهـايي ماننـد       نوجوان، ويژگيهاي اخالقي او نيز پرورش مي يابد و نوجوانو عقلي نيروي جسمي 
 . گيرد شود و خوي مي همكاري، ياري، بردباري، استقالل طلبي، خودياري و حقوق ديگران آشنا مي

. مهارت هاي حركتـي نيـز هسـت    اكنون زمان بازي و فعاليت هاي دراز مدت و همچنين تمرين هاي گوناگون براي نمايش
در اين دوران دلبستگي فراوانـي بـه يـادگيري     نوجواناناين سالها براي يادگيري چيرگي هاي حركتي بسيار شايسته است و 

  : در اين سطح نوجوانان. دهند مهارت دارند و آمادگي بيشتري از خود نشان مي
 فعالند هاي تفريحي را دوست دارند و از لحاظ جسمي بسيار فعاليت.   
 هاي خاص را دوست دارند مسووليت كمك كردن و داشتن. 

 شود، برايشان قابل درك باشند ميسپرده  آنهاتوانند با ديگران به خوبي همكاري كنند به شرط اينكه كارهايي كه به  مي. 
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 ل و در همسايگي خود فعاليت كننداجتماعي هستند و دوست دارند در منز. 

 مندند ان دادن عالقهقايق و امتحبه يادآوري ح. 

 توانند مفاهيم انتزاعي را درك كنند آنها هنوز به سختي مي(عملي را دوست دارند  هاي تماشا كردن و شركت در نمايش .( 

 ريزي و انجام كارهاي جديد خود به كمك و حمايت نياز دارند براي برنامه . 

  ها  هايي از موضوعات و فعاليت نمونه
  موضوعات 

 ترها ايمن نگاه داشتن كوچك( حوادث در منزل( 

 هاي اوليه  كمك شان وهاي اطراف  ايمني جاده 

  چند شيوه فعاليت 
  بررسي و تحقيق در مورد حوادث در اطراف منزل 

 تر  گويي در مورد حوادث و نقل آن براي خواهران و برادران كوچك نويسي و داستان داستان 

 پس انجام آن درست كردن بازي مار و پله با موضوع ايمني و س 

  گفتگو با پليس راهنمايي و رانندگي و درست كردن بازي ايمني جاده 

  تهيه پوسترهايي درباره ايمني جاده و نشان دادن آنها به ديگران 

  هاي اوليه بندي براي كمك يادگيري درست كردن باند يا دستمال و تخته شكسته
  

  )سالگي 15تا  12( دوره راهنمايي و اول دبيرستان نوجوانانهاي  ويژگي
  : نوجواناندر اين سطح 

 شود بدانند ه از آنها خواسته ميدوست دارند علت انجام كارهايي را ك.  
  مند هستند مسايل و مشكالت عالقهبه حل. 

 در آغاز تجربه بلوغ قرار دارندزيرا آنها (مند هستند  به رشد و نمو خود بسيار عالقه(. 

  اطمينان شود آنهار شود و در انجام كارها به مسووليت واگذا آنهادوست دارند، به.    

 ست دارند، درباره آنها بحث كنندتوانند مفاهيم انتزاعي را درك كنند و دو مي. 

 رنجند با تحكم صحبت كنند، مي آنهاترها با  از اينكه بزرگ . 

  : چند موضوع
  ايمني در جامعه 

 هاي شهروندان  مسووليت 

 ي هاي مل قوانين ايمني و مسووليت 

  در ارتقاي سطح ايمنينوجوانان نقش 

  چند شيوه فعاليت 
 هايي در مورد ايمني داشتم؟ اگر من صاحب يك پمپ بنزين بودم، چه مسووليت«: ايفاي نقش و بحث در مورد « 

 ؟... افتد، اگر چه اتفاقي مي«: آميز بررسي نتايج و عواقب رفتارهاي مخاطره « 
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  و دادن توضيح درباره آن ) ه صورت گروهياحتماال ب(جامعه » نقشه ايمني«تهيه 

احتماال به صورت رقابت در داخل مدرسه و دريافت گواهينامـه معتبـر   (خطر و توزيع آن  سواري بي تدوين قوانين دوچرخه
 )هاي اوليه كمك

  
  زندگيمهارت هاي يادگيري و 

كه (» ها مهارت«آنها همچنين درباره . گيرند اد ميها را به مراتب بيشتر ي آموزند، واقعيت مي سالمتدرباره  دانش آموزانوقتي 
هـا فقـط    ايـن مهـارت  . گيرنـد  ياد مـي ) ها را در زندگي واقعي بهتر درك كرده و به كار گيرند كند تا آموخته به آنها كمك مي

ها  اين مهارت. شوند، مناسب هستند كنند و بزرگ مي مدرسه را ترك مي آنهامناسب زمان حال نبوده بلكه براي زماني هم كه 
هـاي   مثل چگونگي اسـتفاده از كمـك  (توانند عملي  زندگي ميمهارت هاي . شوند زندگي هم ناميده ميمهارت هاي  گاهي 
هـاي برقـراري ارتبـاط،     هاي تفكر در مورد چگونگي درك يا حل مساله بوده و يا درباره روش و يا در ارتباط با روش) اوليه

هـاي   نگـرش  زنـدگي بـا بهبـود و توسـعه    مهارت هـاي  . روش كار كردن با يكديگر باشندهمدردي و رفتار مانند آگاهي از 
اگر شـما بـه حـرف ديگـران     . زندگي، مهارت گوش كردن استمهارت هاي ترين  يكي از مهم. مناسب ارتباط زيادي دارند

  ). يك نگرش(گذاريد  ايد كه به آنها احترام مي گوش دهيد، نشان داده
  

  : زندگي كه بايد از طريق آموزش سالمت توسعه دهيم  گروهي از مهارت هاي
  مهارت هاي عملي 

 تر  گيري وزن كودكان كوچك اندازه: مهارت هاي انجام دادني مانند 

 برنامه غذايي سالم هفتگيتنظيم : مهارت هاي سازماندهي مانند 

 قشه منابع آب و توصيف آنها تهيه ن: دهي مانند هاي گزارش مهارت  
  كردن  مهارت هاي فكر

 چرا آب منزل ما براي نوشيدن مناسب نيست؟ : حل مساله مانند 

 تر شود؟  تر و سالم چه كار كنيم تا آب خانه ما مطمئن: گيري مانند تصميم 

 هاي نهاني در يك آگهي كدامند؟  پيام: تفكر انتقادي مانند 

 توانم ابداع كنم؟  هايي را مي د چه بازيرا ياد بگيرشيوه زندگي سالم ترم  براي آنكه برادر كوچك: تفكر خالق مانند 

  هاي رفتاري و برقراري ارتباط  مهارت
 ؟ترها درباره تغييرات بدن خود سوال كنم توانم از بزرگ چگونه مي ،ام ساله 12حال كه : برقراري ارتباط  

 گويدهاي خود را به من ب دهد تا علت ترس هايي كه يك دختر بچه سه ساله انجام مي تالش: گوش دادن . 

  باشم، چه احساسي خـواهم  ناتواني جسمي داشته اگر ): آگاهي از درون ديگران و درك احساسات آنها(افزايش همدردي
 داشت؟ 

 بگويم و در عين حال دوستانم را هـم از آن برحـذر   » نه«در برابر سيگار كشيدن  متوان چگونه مي: مقاومت در برابر فشارها
 دارم؟ 

 ها براي ايمني جاده فعاليت و تالش كنم و به عقايد آنها احترام بگذارم؟  توانم با ساير بچه مي چگونه: ارتباط با سايرين 
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 توانم خود را براي امتحاناتم آماده كنم، در حـالي كـه پـدرم سـخت مـريض       چگونه مي: از عهده فشار و هيجانات برآمدن
 است؟ 

  رزشيابي كنم؟توانم عادات بهداشتي خود را بررسي و ا چگونه مي: خودآگاهي
به اين علت روش آموزش و يادگيري به انـدازه  . گيريم فرا مي آنهازندگي را از طريق استفاده و به كارگيري مهارت هاي  ما 
  . كنيم، اهميت دارند هايي كه انتخاب مي پيام

  ها زندگي و نگرشهاي  مهارت
در مـدارس توسـعه    سالمتبقيه از طريق آموزش  چهار نگرش بايد بيش از. ها بستگي دارند زندگي به نگرشمهارت هاي  

  : يابند
 خواهم تميز، سرحال و سالم باشم من مي: احترام به خود .  
 باشم، اگرچه كه من هنوز يك بچه هستم مؤثر ام توانم در سالمت خانواده دانم كه مي من مي :اعتقاد به خود. 

 آنهاشان احترام بگذارم، حتي زماني كه قادر به سازش با  رسوم و آنهامن بايد به ديگران گوش كنم و به  :احترام به سايرين 
 . نيستم

 به خصوص افرادي كه به كمك من نياز دارند،  آنهاخواهم به بهترين نحو به ديگران كمك كنم تا  من مي: توجه به ديگران
  . تر شوند سالم

 ها ها و چگونگي ارتباط آنها با فرهنگ ارزش

كنند تا به ما بگويند چه چيـزي درسـت يـا غلـط،      هايي هستند كه افراد تنظيم مي دستورالعمل ها و ها بر اساس ارزش نگرش
كنند و هم بـراي   را هم براي افرادي كه به آنها عمل مي) خوب(ارزش چيزي است كه رفتارهاي سودمند . خوب يا بد است

هـا در تمـام دنيـا يكسـان هسـتند ماننـد        زشبعضـي ار  .دهـد  شود، توسعه مي افرادي كه اين رفتارها در موردشان اعمال مي
ها كه بـه طـور تنگـاتنگي بـا عقايـد و       ساير ارزش. صداقت، وفاداري، قابل اعتماد بودن، احترام به ديگران و برقراري صلح

هـايي   و ارزشهـا   سـنت  ،رسـوم وبرگيرنده آداب هر فرهنگ در . هاي مختلف در ارتباط هستند، انواع مختلفي دارند فرهنگ
 به ما خواهد گفـت كـه   بهداشتيدر موارد ديگر دانش . شود ه رفتار مثبت را ارتقا داده و به سالمت مطلوب منجر مياست ك

  . گذارد اغلب، چنين عقايدي بر سالمت و رشد و نمو دختران تاثير مي. توانند اثر نامطلوبي داشته باشند ها مي برخي سنت
  : بخشند را ارتقا مي هايي از عقايد و رسوم كه سالمت و نشاط نمونه

  احترام گذاشتن به افراد سالمند در جامعه 

 ها  ها و مادربزرگ هايي براي خردساالن توسط پدربزرگ نقل داستان 

  :هايي از عقايد و رسومي كه براي سالمت مضر هستند نمونه
 ازدواج و بارداري زودهنگام 

 دان غذا خوردن دختران يا كودكان بعد از تمام شدن غذا خوردن مر 

  اولين شير(دور ريختن آغوز مادران(  
يابند كه بزرگساالن بـه آنچـه    به عالوه آنها در مي ،هايي كه با هم در تضادند، مواجه خواهند شد آموزان اغلب با ارزش دانش
يري درباره گ ي كه با وظيفه پرمشقت تصميمنوجواناناي براي ارايه به  گونه پاسخ آسان و توصيه هيچ. كنند گويند عمل نمي مي

. توانيم بگوييم كه آنها براي بحث در مورد اين تضـادها بـه زمـان نيـاز دارنـد      تنها مي. رو هستند، وجود ندارد ها روبه ارزش
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ايفاي نقـش  . در انتخاب كمك كنند آنهاآماده شوند تا به  آنهامعلمان و ساير بزرگترها هم بايد براي گوش دادن و گفتگو با 
  . كند هايي كه با هم در تضاد هستند، كمك مي براي مواجهه و گفتگو درباره ارزش نوجوانان روش مفيدي است كه به

  
   سالمتهاي آموزش  اهداف برنامه

اين اهداف به دو طريـق بـه   . ها آگاه باشيم در سطح ستادي يا مدارس بايد از هدف سالمتهاي آموزش  برنامه طراحيبراي 
  : كنند ما كمك مي

از طريـق  (روشـن كنـيم    نوجوانـان هـاي رشـد و نمـو     و بهتـرين راه ترين  خود را درباره مهم د ذهنكنن به ما كمك مي )اول
  ). يادگيري و اقدام بيشتر

دانـيم چـه    زيرا نمـي  اند يا خير؟ توانيم دريابيم كه آيا تغييرات رخ داده  در صورتي كه اين اهداف را نداشته باشيم، نمي )دوم
  . چيزي را بايد بسنجيم

نياز خواهيم داشت زيـرا بـا آنچـه     سالمتما به اهداف كلي آموزش . كنيم مي تعيينمختلف  ميشه اهداف را در سطوحما ه
مانند تغذيه، ايمنـي يـا سوءمصـرف    درس مهم  يا ما همچنين براي هر سرفصل. دهيم، ارتباط دارند طراحي كرده و انجام مي

به اهداف يا  سيگار كشيدن و يا دندان هات از ي هر موضوع مانند مراقببرامواد به اهداف اختصاصي نياز داريم و آخر اينكه 
  . جزييات بيشتري نيازمنديم

  
  اهداف كلي : سطح اول

را بـه   دانـش آمـوزان  كنيم و يا  را در كالس مطرح مي بهداشتياهداف كلي، اهدافي هستند كه بايد در تمام مدتي كه مطالب 
هـا و   زنـدگي، نگـرش  مهـارت هـاي    اين اهداف بخشي از . خاطر داشته باشيم بهم، كني مدرسه و جامعه تشويق مي اقدام در
  . هايي را كه قبال به آنها اشاره شد در بر خواهند داشت ارزش

  
  اهداف كلي براي تمامي فراگيران 

  : بايد بتوانند دانش آموزانتمام 
  شان است، به منظور و اجتماعي گيهايي را كه متناسب با محدوده سني، توانايي و جايگاه خانواد مسووليت -1
  حفظ و ارتقاي سطح سالمت خود 

  هـاي   از طريق انتقـال دانـش، مهـارت و نگـرش    ) دانش آموزانبه خصوص ساير (حفظ و ارتقاي سطح سالمت ديگران
 بپذيرند آنهابهداشتي به 

قت و چگونه بايد مشكالت و توانند در مدرسه و خانواده انجام دهند و همچنين چه و تشخيص دهند كه چه كاري را مي -2
  . مسايل را به ساير اعضاي خانواده، معلمان و كاركنان بهداشتي ارجاع دهند

را درك كنند و تشخيص دهند كه اين مفهوم عالوه بر جسم سالم شامل فكر، احسـاس و ارتبـاط   » سالمت كامل«مفهوم  -3
 . شود سالم نيز مي

هـا را   نگـرش  و ايمني و اداره مطلوب محيط ارتباط تنگـاتنگي دارد تشخيص دهند كه سالمت فردي با رعايت پاكيزگي،  -4
 . براي حفظ و ارتقاي سطح سالمت محيط توسعه دهند
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سـالمت  مهـارت هـاي   شود، حق دارد دربـاره حـداقل دانـش و     را نيز شامل مي دانش آموزاندرك كنند هر شهروند كه  -5
نسبت به كسب چند دانش، مهارت و توانايي انتقال آنها به ديگران  جسمي بداند، وظيفه دارد آنها را به سايرين انتقال دهد و

 . اشتياق داشته باشد

اين امـر بـه نوبـه خـود براسـاس      . ردادرك كنند كه توانايي كمك به ديگران به ظرفيت گوش دادن و درك آنها بستگي د -6
 . هاي احترام به ديگران و عقايدشان است نگرش

بـه   ابتالبهداشتي قابل پيشگيري هستند و  رفتارهايشوند، از طريق  ه باعث بيماري ميها ك درك كنند بسياري از موقعيت -7
 . شود بيماري معموال به دليل بدشانسي نيست و به ندرت نيت بد ديگران موجب بيماري مي

درسـت بلكـه بـه توانـايي و     مهارت هـاي   درك كنند كه سالمت كامل خود و سايرين نه تنها به كسب دانش و آموزش  -8
بنابراين بايد توانـايي اتخـاذ چنـين تصـميماتي را     . هاي جديد نيز بستگي دارد هاي معقول در موقعيت گيري اعتماد به تصميم

 . دانند، مقاومت كنند توسعه دهند و در برابر فشار براي انجام آنچه به درستي نمي

نجند و قضاوت كنند كدام يـك مفيـد و كـدام    ها و اعمال بهداشتي ارتباط دارند، بس عقايد و رسوم محلي را كه با مهارت -9
  يك مضر است

   بهداشتياهداف اختصاصي براي يك عنوان  :سطح دوم
غـذا  «ها به نـام   در اينجا اهداف اختصاصي يكي از بخش. نيز در نظر بگيريم اختصاصي اهدافبايد بهداشتي براي هر عنوان 
  . كنيم را به عنوان نمونه ذكر مي »و تغذيه سالم

  ناختي حيطه ش
  : بايد بدانند دانش آموزان

  . آنها براي رشد مطلوب و خوب درس خواندن به غذاي سالم احتياج دارند -1
چرا به انواع غذاها براي كمك به رشد، تامين انـرژي   ،كدامند همعاها و ج انواع غذاهاي قابل دسترس و قابل تهيه در خانه -2

 خورند؟ چرا بايد غذاهاي متنوع ب و و حفاظت بدن نيازمندند

 . ترين قيمت را فراهم كنند تغذيه مناسب با ارزان تا بتوانندشان موجود است  كدام يك از اين غذاها در جامعه -3

 . كدام يك از عقايد و رسوم با غذا ارتباط دارد -4

كـه موجـب حفاظـت بـدن بـه ويـژه بينـايي         Aها و سبزيجات به دليل داشتن ويتامين  پرورش، برداشت و خوردن ميوه -5
 . ود، اهميت دارندش مي

 . كند خوردن غذا قبل از رفتن به مدرسه از آن جهت اهميت دارد كه انرژي كافي را براي يادگيري مطلوب فراهم مي -6

 . هاي مرسوم در خانواده بايد تغذيه دختران را بهبود بخشند دختران به اندازه پسرها به غذا نياز دارند و روش -7

 . غذيه را در كودكان جامعه خود تشخيص دهندتغذيه نامطلوب و سوءت مچگونه عالي -8

  حيطه رفتاري 
  : بايد بتوانند دانش آموزان

  . ترين و بهترين غذاهاي موجود و مرسوم را بخورند مناسب -1
 . هاي غذايي ممكن را مطابق قوانين و غذاهاي موجود تهيه كنند بهترين وعده -2

 . مهارت هاي  پرورش و كاشت سبزيجات را توسعه بخشند -3
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 . همكاري كنند) براي مثال از طريق نمايش و آواز(اي خوب به جامعه خود  هاي تغذيه ي نشان دادن پيامبرا -4

  حيطه عاطفي 
  : بايد دانش آموزان

شوند بتوانند خوب درس بخوانند و اعضاي مؤثر و كارآمد در  براي به دست آوردن بهترين غذاهاي موجود كه باعث مي -1
  . كنند خانواده باشند، احساس مسووليت

 . به عادات غذايي خوب افتخار كنند و در عين حال به رسومي كه اثرات نامطلوب بر سالمت دارند، توجه كنند -2

 . ن عادات و رسوم موجود است، اشتياق نشان دهنديتر اي مطلوب كه مطابق با معقول هاي تغذيه براي انتقال پيام -3

 .  توجه كنند  به كودكاني كه بسيار الغر هستند،  -4

  
  اهداف اختصاصي براي يك موضوع : سطح سوم

ها خواهـد بـود كـه بـه فراگيـر       تعدادي از فعاليت  هر موضوع در برگيرنده. شود به موضوعاتي تقسيم مي هر عنوان بهداشتي
اهداف اختصاصي يك موضوع عبارتنـد از آنچـه كـه    . دهد ها را درك كند و اين درك را با عمل ارتباط ايده تا كند كمك مي

دار شوند را نيـز   بايستي عهدهدانش آموزان كه  هايي اما اين اهداف بايد فعاليت بايد بدانند و بتوانند ياد بگيرند، ش آموزاندان
سنجش بوده كه هم به آساني قابل  شوندتوجه داشته باشيد كه اين اهداف شناختي و مهارتي به صورتي تهيه  .در نظر بگيرند
بايـد در پايـان    به عنوان مثال دانش آموزان .ندشاب ها در آن لحاظ شده زندگي و نگرش مهارت هاي هاي توسعه  و هم روش

  : بتوانندغذا و تغذيه سالم درس 
  انواع مختلف سوءتغذيه را تشخيص دهند . 

  هاي كاهش سوءتغذيه ارايه دهند علل سوءتغذيه را در جوامع خود فهرست كنند و پيشنهاداتي در مورد روش . 

  دهند هاي زير تشخيص مي شان دهند كه چگونه كاركنان بهداشتي سوءتغذيه را به روشبه درستي ن : 

   نوجوانانظاهر  .1
 ستفاده از نمودارهاي وزن ا .2

  و تحصيل آنها را فهرست كنند دانش آموزاناثرات سوءتغذيه بر زندگي . 

 نخواهند شدسوءتغذيه دچار در خانواده  دانش آموزانتوانند انجام دهند تا مطمئن شوند كه  بيان كنند چه كارهايي را مي . 

آنهـا بايـد در مـورد    . در طول اين درس بايد فرصت يابند درباره علل سوءتغذيه و ارتباط آن با فقر بحث كنند دانش آموزان
  .شوند، احساس نگراني كنند كه سوءتغذيه دارند و شرايطي كه باعث آن مي نوجواناني
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   3فصل 
   و آموزش دگيرياهاي ي روش

 ريزي درسي براي آموزش سالمت  برنامه 

 ريزي آموزش  اهميت حقايق بهداشتي صحيح براي پايه 

 گيرد  مراحل توسعه و ارايه موضوعات بهداشتي كه برخي در مدرسه، برخي در خانه و برخي در جامعه صورت مي 

 هاي فعال  معناي واقعي اصطالح روش 
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   سالمتآموزشي براي آموزش   برنامه
 سـالمت ريـزي آمـوزش    هاي سياستگذاران را براي برنامه ، مسووليت "مدارس مروج سالمت ويژه سياستگذاران"كناب در 

براي را كه سياست ملي  هحال آنچ. ايم بايد بياموزند بررسي كرده دانش آموزانمورد بحث قرار داده و تاكنون نيز آنچه را كه 
  ). نامه آموزشي در سطح مليبر(كنيم  ، بررسي ميگرفته است آموزش سالمت در نظر

ا در جلسات درسـي خـاص و   يهايي مانند رياضي يا جغرافي تفاوت دارد و محتواي اصلي آن بايد  با درس سالمتآموزش 
بايد بيشتر اوقات به عنـوان بخشـي از    سالمتالبته آموزش . معرفي شود سالمتيا در يك درس جداگانه با عنوان آموزش 

و در دوران  حيطي ارايه شود و سپس به وسـيله سـاير دروس برنامـه تحصـيلي تقويـت گشـته      دروسي مانند علوم زيست م
بنا بر اين ممكن است يك سياست ملي مانند آنچه در . تحصيل در مدرسه به عمل درآمده و از مدرسه به جامعه منتقل شود

  : زير آمده است، الزم باشد
   :سالمت در برنامه آموزشي فهرست مفاد قابل قبول براي ارايه شيوه جديد آموزش

تدوين يك پيشگفتار توسط مديران هر دو بخش آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي بـراي بيـان      -1
  علت اهميت آموزش سالمت و افزايش استانداردهاي مدرسه

انبـه در طـول برنامـه    هايي كه بايد بـه طـور همـه ج    تهيه اهداف كلي يا اختصاصي شامل مهارت هاي  زندگي و نگرش -2
  توسعه يابند

برخي موضوعات مانند سالمت، ايمني و تغذيه در هر كالس به طور كامـل ارايـه   : تعيين عناوين و موضوعات بهداشتي -3
هاي باالتر مطرح شده و هر سال مطالب  ها، رشد و نمو و معلوليت در سال  ساير موضوعات مانند پيشگيري از بيماري. شوند 

  شود ن اضافه جديدي به آ
آموزان  مشخص كردن اهداف اختصاصي براي هر يك از عناوين و موضوعات به منظور تعيين انتظارات ما از آنچه دانش -4

  هر پايه تحصيلي بايد بدانند، انجام دهند و احساس كنند
  تقويت شوند و در طول برنامه درسي توانند معرفي شده اي كه نشان دهد، چگونه موضوعات مي ارايه برنامه -5
ها و ارتباط يادگيري با   هاي فعالي كه براي ارتقاي درك واقعي، توسعه مهارت هاي زندگي و نگرش شناسي توصيه روش -6

  عمل در منزل الزم هستند 
  هاي بهداشتي محلي در برنامه و دعوت از صاحبنظران به مدارس براي انجام آن  تخصيص زماني براي گنجاندن اولويت -7
 في منبع خاص بـه منظـور عمليـاتي كـردن دانـش بهداشـتي در مدرسـه و انتقـال آن بـه جامعـه توسـط معلمـان و            معر -8

  آموزان به نحوي كه الگو شود دانش
  ها و كسب مهارت هاي  زندگي  هاي بهداشتي، نگرش ارزشيابي از دانش بهداشتي و تغييرات به وجود آمده در فعاليت -9

، نيازي به معرفي درس جديـد يـا   بهداشتييابيم، قبل از ارايه يك سياست ملي براي محتواي  ميكه از مثال باال درطور  همان
تواند بـه كـاهش سـردرگمي و تـداخل      اما ارايه سياستي مانند سياست باال، مي .تجديدنظر اساسي در برنامه تحصيلي نيست

تـر    آسـان  سالمتملي و محلي را در آموزش هاي  در دروس برنامه آموزشي كمك كرده و تمركز برنامه بهداشتيموضوعات 
  . كند

  . كنيم هاي اين برنامه آموزشي را با جزييات بيشتري بررسي مي حال بخشي از قسمت
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   سالمتاجزاي برنامه آموزشي 
  توانيم مطالب جديدي را معرفي كنيم؟  چه زماني مي

برخـي كشـورها آمـوزش    . ت آموزشي داشته باشيمالزم است، جلسا بهداشتيطور كه تذكر داديم، براي مطالب جديد  همان
خاصـي ماننـد   درسـي  هـاي   در كتاب بهداشتيهم محتواي  يهاند، اما گا ريزي كرده ستقلي طرحرا به عنوان درس م سالمت

البتـه  . كننـد  هـاي مهـم را حمـل مـي     شـوند زيـرا پيـام    ناميده مي» دروس حامل«شوند كه اين دروس  آموزش داده ميعلوم 
اختصاصـي داده   بهداشـتي درسي فشرده هستند و نبايد انتظار داشت بيش از يك جلسه در هفته بـه موضـوعات    هاي برنامه

محـدود   سـالمت  اگرچه تعداد جلسات موجود بـراي آمـوزش  . موضوعات را بايد بسيار با دقت انتخاب كردشود، بنابراين 
  : براي مثال. وجود دارند شتيبهداهاي ديگري براي تقويت مطالب  ها و فرصت  خواهند بود اما روش

توسط معلـم كـالس يـا در مراسـم صـبحگاهي       بهداشتيدقيقه، به صورت نكات كوتاه  10توانند روزانه به مدت  ها مي  پيام
هـا فرصـت خوانـدن      كنند تا به بچه ها استفاده مي  مديران برخي مدارس، از مراسم صبحگاهي و مناسبت. آموزش داده شوند
براي گفتگو به مدرسـه   سالمتيا كاركنان آموزش  بهداشتيبرخي اوقات، كاركنان . جراي نمايش را بدهندشعر و سرود يا ا

ها نيـز آنهـا را بـه      كند تا مطمئن شود، بچه اطمينان يابيد معلم كالس اين گفتگوها را دنبال مي( روند هاي درس مي يا كالس
  ). اند خوبي درك كرده

  
   بهداشتيكسب حقايق 

ضروري است اين حقايق بـه درسـتي ارايـه شـده و فـرا      . مهمي است بهداشتي، شامل حقايق بهداشتيو موضوع عنوان هر 
يـافتن   بنابراين براي اطمينان. توانند بسيار خطرناك باشند اند، مي حقايق نادرستي كه به خوبي آموزش داده شده. گرفته شوند

 بهداشـتي هاي  برخي اوقات پيام. رسد، آسان نيست به نظر ميطور كه  آنگرچه از درك حقايق صحيح بايد وقت صرف كرد 
. فقط تا حدي درسـت هسـتند   بهداشتيهاي  برخي اوقات پيام. تر از آن هستند كه مفيد واقع شوند  دهيم، كلي كه آموزش مي

مـا بـا آنهـا بـزرگ      نادرستي كه بهداشتيكامال غلط هستند زيرا آنها از انبار بزرگ اطالعات  بهداشتيهاي  برخي اوقات پيام
  . گيرند ايم، سرچشمه مي شده

  
  مبهم، تا حدي درست، غلط 

  . كند رعايت پاكيزگي به بهداشت كمك مي -
  . ها است  تر از شستن پشت گوش  ها بعد از توالت بسيار مهم  بسيار مبهم است شستن دست

  . كند مايع درماني خوراكي اسهال را درمان مي -
كند بلكه مايعات از دست رفته بدن را جبران  است زيرا مايع درماني خوراكي، درمان نمي تا حدي درست است اما خطرناك

  . وعده از آن را مانند دارو به بيمار بدهيم 2كند، ممكن است فقط يك تا  اگر ما اعتقاد داشته باشيم كه مايع درمان مي. كند مي
  . كرده و تبش قطع شود اگر فردي تب دارد، بايد او را خوب بپوشانيم به طوري كه عرق -

  .شود با اين وجود، اين عمل در بسياري از جوامع انجام مي. دهيد كامال غلط است شما با اين كار او را به كشتن مي
  هاي به هم پيوسته؟  يك جلسه درسي يا برخي فعاليت: بهداشتييك عنوان 
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كننـد، نـه    عمل مـي  دانش آموزانزماني كه . درآيندكه در اولويت هستند بايد درك شوند و سپس به عمل  بهداشتيهاي  پيام
ايـن همـان   . سـازند  آنها دانش را به تغيير رفتار مبدل مـي . كنند كنند بلكه درك خود را نيز بيشتر مي تنها به ديگران كمك مي
هـا    يـت برخـي از فعال به اين دليل است كه هميشه بايد به جاي يـك درس،  . بايد انجام دهد سالمتكاري است كه آموزش 

  . ريزي شوند برنامه
  

  فعال و نتيجه كاربرد آن هاي  شيوه
هايي هستند كه  هاي فعال صرفا روش كنند شيوه بسياري از افراد تصور مي. هاي فعال نياز دارد فعال به شيوه سالمتآموزش 

د، زيرا يادگيري را با عمل توام هايشان را بهتر حفظ كنن كنند تا درس كننده بوده و به آنها كمك مي سرگرم دانش آموزانبراي 
چنـين   .شوند هايي هستند كه به تفكر فعال منجر مي هاي فعال، روش شيوه. هاي فعال است اين فقط بخشي از شيوه. كنند مي

بـه   بهداشـتي هاي  ريزي، اقدام و انتقال پيام برنامهمهارت هاي  بخشد و  را بهبود مي بهداشتيهاي  تفكري درك واقعي از ايده
هـا را بهبـود     زندگي را كسب كرده، نگرشمهارت هاي كند تا  كمك مي دانش آموزانهمچنين به . دهد يرين را توسعه ميسا

عين حـال   اند، در برند، دريافته هاي جديد را به كار مي  بسياري از مدارس كه اين شيوه. م كنندها را مستحك  بخشيده و ارزش
را  بهداشتيهاي  ها، فعاليت  گيرند كه با استفاده از اين روش ساير اعضاي جامعه ياد ميآموزان، والدين و يا  كه معلمان، دانش

  . تر خواهد شد  تر و جذاب  تر، هماهنگ  با همكاري يكديگر انجام دهند، آموزش ساير دروس هم ساده
پذيرتر  مسووليت دانش آموزاننتيجه در . كنند كار مي دانش آموزانو نه براي  دانش آموزانها معلم و سايرين با   در اين شيوه

  . شوند و شهروندان بهتري براي جامعه مينموده تر شده، مشكالت را بهتر حل   و از لزوم كمك به ديگران آگاه
  

  منابع مورد نياز آموزش 
هـاي   فعاليـت در بيشـتر  . محتاجنـد  هاي جديد به منابع اضافي نياز دارند ولي تعداد كمي از آنها به پول اضـافي  اگرچه شيوه

   .شود استفاده مي دانش آموزانتر از خود  از منابع موجود در مدارس و جامعه و از همه مهم سالمتمطلوب آموزش 
  
  يادگيري و آموزش  شيوه فعال 9

  كارگاهي/روهيو كار گ بحث .1

  پژوهش  .2
  داستان  .3
  تصاوير و تخته سياه  .4
  فعاليت عملي  .5
  بررسي  .6
  و بازديدكننده  بازديد .7
  نمايش  .8
  و سرود شعر  .9

  بازي  .10
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تعداد كمي . كنند تغيير مي دانش آموزانمتناسب با موضوع و سن بخشند  هاي يادگيري و تفكر را بهبود مي كه راهها  اين شيوه
ند چيزهاي جديد را امتحـان كـرده و   لبه معلماني احتياج دارند كه مايدارند، اما همه آنها از آنها به پول و تجهيزات زياد نياز 

جديـد در   و شـيوه هـاي   استفاده از تكنولوژي هـا امروزه  .كمك نمايند تا براي خودشان فكر كنند دانش آموزان مشتاقند به
نيز از شيوه هاي مهم يادگيري و آموزش محسوب مي شوند كه استفاده ......... قالب برنامه هاي مولتي مديا، صفحات وب و 

  . از آنها نياز به منابع و برنامه ريزي دارد
  
  گروهي  بحث  - 1

هـاي   بحـث . دهـد  گيري و تفكر انتقـادي را توسـعه مـي    ارتباطي و شنيداري، حل مساله، تصميممهارت هاي بحث گروهي، 
است كه به هيچ نوع وسيله كمك آموزشـي احتيـاج    دانش آموزانهاي توسعه درك و تفكر  ثرترين روشؤگروهي يكي از م

ريـزي و   برنامـه  ثر و كارآمـد باشـد بايـد بـه خـوبي     ؤاما بـراي اينكـه مـ   هاي بزرگ استفاده شود  تواند در كالس ندارد و مي
  . سازماندهي شود

  
  در بحث گروهيتعداد اعضاي گروه 

دانـش  . آمـوز مناسـب اسـت    دانـش  7تا  5تعداد . هاي كوچك تشكيل دهيد به طوري كه هر كس بتواند مشاركت كند گروه
هر گروه بايد يك ريـيس و  . دور ميز يا روي زمين بنشينند ينند براي مثال،بايد جايي بنشينند كه بتوانند همديگر را بب آموزان

  . يك منشي جلسه داشته باشد
  

  وضع مقررات براي كار گروهي 
برخي اوقات، . فكر كرده و در گروه صحبت كنند دانش آموزانكه اجازه ندهد فقط يك يا دو نفر از  بايد راهكاري پيدا كنيم

خجـالتي   دانش آموزاناين كار به . بل از پاسخ دادن به برخي مسايل به صورت دو نفري بحث كنندتوانند ق مي دانش آموزان
 دانش آمـوزان گروه به وسيله  قبل از شروع بحث گروهي بهتر است مقررات. هاي خود را به بقيه بگويند دهد، ايده اجازه مي
   .كنند ها را رعايت ميبه وضع مقررات كمك كرده باشند، خيلي بهتر آن آنهااگر . وضع شود

  
  شرح وظايف 
در هر صورت بايد روشـن شـود   . براي بحث پيشنهاد كنندتر يا مختصرتري را  موضوعات مفصلممكن است  دانش آموزان

  . كه موضوع بحث چيست و گروه چه تصميمي گرفته است
  

   ؟شود هاي گروهي استفاده مي چه وقت و چگونه از بحث
برخـي  . ريزي و ارزشيابي كنـيم  برنامه را بررسي،  بهداشتيشوند كه بخواهيم موضوعات  ر ميهاي گروهي زماني برگزا بحث

تـوان از   گاهي بـراي پيشـبرد بحـث مـي    . اوقات ممكن است يك بحث از طريق پرسيدن سه تا چهار سوال مهم شروع شود
  : شود اشاره مي هاي ديگري استفاده كرد كه در اينجا به چند نمونه از آنها روش

 روع بحث با بيان تجربه ش  
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 آنچه براي من اتفاق افتاده است«با شرح  ها استفاده از سرگذشت«.  
  استفاده از تصاوير  

 ساير نوجوانـان ناتواني كه از سوي  نوجوانمانند تصوير ...  ها و ها، عكس ها، مجله استفاده از تصاوير موجود در كتاب 
معلـول در عكـس هسـتيد، چـه      نوجـوان كـه شـما    كنيـد  وانمود. شود كه مشغول بازي كردن هستند، ناديده انگاشته مي

  چه احساسي داريد؟  نوجواناناحساسي داريد؟ نسبت به ساير 
  بكنند؟ توانند  ميكنند؟ چه كار  گونه عمل مي اند، اين كه در تصوير نشان داده شده نوجوانانيبحث در مورد اينكه چرا  
 دهند مخالفت و سپس دفاع از تصميمات خود را نشان مي طريق آنها موافقت، از دانش آموزانكه هايي  استفاده از جمله .  

انتخاب شـوند كـه    يبايد موضوعات شود، استفاده مي دانش آموزانهاي گروهي براي  به خاطر داشته باشيد زماني كه از بحث
تـوانيم   چگونـه مـي  «ضوعي مانند مو. كند مي به آنها در برقراري ارتباط، گوش دادن به نظرهاي مختلف و تفكر روشن كمك

كند در حـالي كـه    را مطرح ميبحث جالبي  »مراجعه كنند؟ يادآوراطراف خود كمك كنيم تا براي واكسيناسيون  نوجوانانبه 
  . چنين نيست» ضروري است؟ يادآور آيا واكسيناسيون«وعي مانند موض

  
 ان ستدا  - 2

  .شود هاي ديگر منجر مي هد و به بسياري از فعاليتد ارتباطي و شنيداري را توسعه ميمهارت هاي ، انستدا
بـه   بهداشـتي هـاي   جديد، پيشبرد بحث و انتقال پيام بهداشتيهاي  هاي معرفي ايده ترين روش استفاده از داستان يكي از مهم

هميشـه  . سـاده و روشـني باشـد    بهداشـتي هـاي   را انتخاب كنيد كه جالب و در عين حال داراي پيامداستاني  .ديگران است
گذارند كه بـه زبـان محلـي     ها بيشترين تاثير را مي معموال زماني داستان. فهمند زبان داستان را مي دانش آموزانمطمئن شويد 
. گـو هسـتيد   قصـه  ،باشيد ههستيد، فقط به خاطر داشت سالمتمعلم يا كارمند كه فراموش كنيد . حكايت شوند دانش آموزان

گـاهي از آوازهـا در   . توانند به نقل داستان كمـك كننـد   ها مي يا عروسك گاهي تصاوير. را دور هم جمع كنيددانش آموزان 
فرصـت   دانش آموزانمكث كنيد تا گاهي اوقات . صدايتان را تغيير دهيد، بلند و كوتاه، تند و آهسته كنيد. كنيدقصه استفاده 

مطمـئن   دهيد سـواالتي بپرسـيد كـه    را شرح ميستان در طول مدتي كه دا. شود، پيدا كنند ره آنچه گفته ميفكر كردن را دربا
ابتدا در داسـتان درگيـر كنيـد و بـه آنهـا       را از همان دانش آموزان .اند تا اين قسمت از داستان را فهميده دانش آموزانشويد 

  . كمك كنيد در آن سهيم شوند
  : شود در اينجا چند پيشنهاد ارايه مي

 ا و خود داستان اسم بگذارنده براي شخصيت توانند مي  دانش آموزان.  

 خواهم به مـن   براي مثال، بعد از پايان داستان از شما مي. قبل از شروع، از آنها بخواهيد چيزي را در داستان جستجو كنند
 . ها به علي كمك كردند بگوييد چند نفر از بچه

 ،مـا چـه رنگـي را    . كـرد  كوچك زندگي ميمريم در يك خانه «: شما در پرداخت داستان كمك كنند به آنها را وادار كنيد
  گيريم؟ براي خانه در نظر مي

 تر از آن اسـت كـه    علي متوجه شد خسته«. هاي مناسب به آنها اجازه دهيد، عقيده خود را ابراز كنند ها و فرصت در لحظه
 » بود؟ كنيد اين كار او عاقالنه شما فكر مي. يش را مسواك كنددندان ها
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 كنيـد او   شما فكـر مـي  . تواند سه كار انجام دهد در واقع او مي«: بيني كنند شامدهاي داستان را پيشبه آنها فرصت دهيد پي
 » تواند انجام دهد؟ چه كارهايي مي

 توانسـت   بنوشـند امـا او چـه كـار مـي     كنند، آب ناسالم  زهرا فهميد آن مردان مردم را وادار مي«. نظرهاي آنها را بخواهيد
توانسـت   كنيـد او مـي   شما فكر مي كرد؟ ش گوش ميچه كسي به حرف. بسيار تنهايي بود وچك وبكند؟ او فقط دختر بچه ك

 ؟ انجام دهد يكارچه 

 معلم به آنها گفتـه  ... و رفت تب باالتر ميدانست چه كار كند؟  علي ديگر نمي«. آنها را به جاي شخصيت داستان بگذاريد
 » .توانيد به او كمك كنيد آيا شما مي. توانست به طور دقيق به خاطر بياورد بود در اين مواقع چه بايد انجام دهند اما او نمي

 هاي مختلف را بررسي كنند شود از آنها بخواهيد راه مي زماني كه داستان تمام.  
  » كرد؟ دانيد، مطلع بودند، داستان تغيير مي ها مي  آيا اگر روستاييان از آنچه شما درباره پشه «
سپس در مورد آنهـا  . هاي ديگري ارايه دهند اجازه دهيد، پايان دانش آموزانبه . تنوع به پايان نرسانيد داستان را براي ايجاد

 . بحث كنند

 كمك كنيد، داستان را با زندگي خود مرتبط كننددانش آموزان    باالخره به. 

؟ چگونه ايـن كـار را در   ...كه شناسيد مياتفاق افتاده است؟ آيا شما كسي را ) يا اينجا(آيا چنين چيزي تا به حال براي شما  
  توانيد آن را تغيير دهيد؟  دهيد؟ آيا مي روستاي خود انجام ميشهر يا 
 آنهـا و تغييـر نگـرش    دانش آموزانهايي منتهي شوند كه به افزايش درك  هاي گروهي و فعاليت توانند به بحث ها مي  داستان

در اينجـا چنـد روش بـراي افـزايش درك عميقتـر و      . اند را فهميده بهداشتيام البته ابتدا مطمئن شويد كه آنها پي. كمك كنند
  : هاي جديد در مورد داستان وجود دارند ساخت فعاليت

  ند و هر كدام در تعريف بخشي از آن سهيم شوندياستان بگودانش آموزان داجازه دهيد، گروهي از . 

 ختلف بازگو كنندهاي م به آنها فرصت دهيد، داستان را از ديدگاه شخصيت . 

 داستان را به نمايشنامه تبديل و آن را اجرا كنند . 

  رسم كنند كه بتوانند آنها را با هم مخلوط كرده و سـپس بـه    سري تصاوير ها كمك كنيد داستان را به صورت يك  آن به
 . ترتيب اوليه بچينند

 عروسك بسازند و از آنها براي نقل داستان استفاده كنند . 

  هاي جديدي براي داستان مطرح كنند هاي مختلف يا شخصيت پايان بخواهيدآموزان دانش از.  

 آنچه را قبل يا بعد از داستان اتفاق افتاده، تعريف كنند  از آنها بخواهيد . 

  بخواهيد دوستان و خانواده خود را در داستان سهيم كنند آنهااز . 

  
  و تخته سياه  تصاوير -3

) همـدردي (عملي نشان داده شده و مهارت حل مساله، تفكـر قـاطع و درك سـايرين    هارت هاي مكنند تا  تصاوير كمك مي
  . توسعه يابد

اين كـار مفيـد اسـت، امـا     . كنند تر مسايل پيچيده استفاده مي بسياري از افراد از تصاوير براي انتقال اطالعات و درك راحت
  . ل و توسعه تفكر انتقادي و فعال نيز مورد استفاده قرار گيرندتوانند به عنوان روشي براي طرح مشكالت و مساي تصاوير مي
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  استفاده از تصاوير 
  : هاي گروهي شوند توانند باعث پيشبرد بحث تصاوير به طرق زير مي

 قبل از آن چه اتفاقي «: تواند به طور مستقيم يك مساله را مطرح كند و فرد را به سمت سواالت زير سوق دهد تصوير مي
 » افتد؟ د از آن چه اتفاقي ميافتاد؟ بع

 يكي از افـرادي كـه در    توانند با اجراي نقش مي دانش آموزانشوند  زماني كه براي پيشبرد بحث تصاويري نشان داده مي
 . وارد تصوير شوند» كرديد؟ چه مي... اگر«هايي مانند  مده و جواب دادن به پرسشآتصوير 

 يا غلط را تشخيص دهند درست بهداشتيكنند تا اقدامات  كمك مي زاندانش آموتر تصاوير به  هاي پايين در كالس . 

 ها و تبليغات را تشخيص دهند در آگهي هاي نهفته گيرند، پيام ياد مي دانش آموزانهاي باالتر  در كالس. 

 ها  استفاده از تصاوير براي آزمودن ميزان آگاهي، درك و توسعه نگرش

  كدام يك از اين سبزيجات ويتامينA  بيشتري دارند؟ 

 كنيد؟  در اين مورد چه فكر مي 

 كشيدن تصاوير

  هـايي   يـا كالسـي تصـوير بكشـند و مـدل     ) بهتر از دو روش ديگر(توانند تك نفري، دو نفري، گروهي  ميدانش آموزان
  . بسازند

هـاي كالسـي    دلتوان مـ  با گچ، خاك رس، برگ، گل و شن مي. هميشه به كاغذ و رنگ نيازي نيست: به خاطر داشته باشيد
  . توانند روي تخته نيز نقاشي بكشند ميدانش آموزان . بسيار جالبي ساخت

هر زمان  دانش آموزان   ها به   بهتر است به جاي تذكر آموخته. براي بيشتر معلمان، تخته آشناترين وسيله كمك آموزشي است
  . ويق كنيمرا به تفكر و عمل تش دانش آموزانكه امكان كار با تخته وجود دارد، 

  : شود در اينجا دو ايده در مورد استفاده از تخته براي تشويق تفكر فعال عنوان مي
  اند، روي تخته كامل كنيد ارايه داده دانش آموزاناطالعاتي را كه . 

صـحبت   در بـازار  براي مثال، وقتـي دربـاره غـذاهاي موجـود    . بتوانند به آن اضافه كنند   دانش آموزانفهرستي تهيه كنيد كه 
 . بندي كنيد را فهرست كرده و بر اساس فصول سال و ارزش غذايي طبقه آنهاشود،  مي

 . هاي خود را به آن اضافه كنند اجازه دهيد ايده دانش آموزان   به . تصاويري درست كنيد و نكات مهم را رسم كنيد

 نيدآموزان استفاده ك اي براي آغاز بحث گروهي دانش از تخته به عنوان انگيزه . 

 ؟ »الغرند«در همسايگي ما نوجوانان چرا بعضي  ،براي مثال: سواالتي بنويسيد -

در مورد علت و تاثير چنين اعمـالي  . در آن شناور است مواد آلودهاي را بكشيد كه  رودخانه براي مثال،: تصاوير بكشيد -
  تر سازيم؟  توانيم رودخانه را سالم مي افتد؟ چگونه براي مثال با نوشيدن آب آلوده رودخانه چه اتفاقي مي. بحث كنيد

  
   هاي علمي آزمايشات و فعاليت -4

  . دهند مشاهده، عمل و همچنين تفكر منطقي را توسعه ميمهارت هاي هاي عملي،  آزمايشات و فعاليت
يع خـوراكي ـ   هاي عملي مانند تهيه مـا  فعاليت بهداشتيهاي  و معلمان براي توضيح ايده بهداشتيگاهي الزم است، كاركنان 

يادگيري چگونگي انجام اين كارها فقط با تماشا كـردن بسـيار مشـكل    . نشان دهند هاي اوليه را درماني، تصفيه آب يا كمك
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يـك  . گيـري كننـد   بايد خودشان وسايلي بسازند، كارهايي انجام دهند، چيزهايي بكارند و اندازه دانش آموزانبنابراين . است
توانند آن را به سـايرين   كاري را انجام دهند يا فعاليت عملي مثبتي را شرح دهند، از آن به بعد ميچگونه بار كه ياد گرفتند، 

و حتـي   آن را در مدرسـه  و هاي عروسـكي بگنجاننـد   ها و نمايش ها را در بازي توانند ايده به اين ترتيب آنها مي. نشان دهند
ديگـر آن را   دانش آموزانتوضيح دهند،  يا داده  انجام را به درستي اين كارها آنهاكه  هر زمان. كنند از آن اجرا خارج محيط

  . و زندگي بيشتر خواهد شد از آن در منزل كنند و احتمال استفاده بهتر درك مي
  
  بررسي  -5

  . دهد گوش دادن و حل مساله را توسعه مي برقراري ارتباط، سازماندهي،مهارت هاي   بررسي،
در جامعه بيشتر كنـيم، بيشـتر    بهداشتييك موضوع  هاي خود را درباره كه بخواهيم يافته كنيم مياستفاده ها  زماني از بررسي

بينيم  شويم ولي فقط گاهي اوقات به چيزهايي كه مي دهند، متوجه مي كنند يا انجام مي وقات ما آنچه را كه مردم احساس ميا
  . كنيم شنويم، توجه مي يا مي

و مشـاركت   بهداشـتي از موضـوعات   آنهـا ثري براي افزايش آگـاهي  ؤانجام بررسي، راه مبراي  دانش آموزاندرخواست از 
توانند مشاركت كنند براي مثال در طـرح سـواالت،    مي در هر مرحله دانش آموزان. آن موضوعات است فعاالنه در يادگيري

هـا لزومـا     بررسـي . انـد  چه كشف كـرده گيري از آن و نتيجه آوري اطالعات، رسم نمودارهايي به منظور نشان دادن نتايج جمع
را اطالعـات   آنهـا كنـد كـه    و جامعه عادت مي(گيرند  در مورد آنها ياد مي دانش آموزان   خيلي پيچيده نيستند و همزمان كه 

ماننـد  (را كه مردم در مورد آنها حساس نيسـتند   بهداشتيتوانند آن دسته از موضوعات  مي) آوري كنند و سوال بپرسند جمع
كننـد،   تجربه كسـب مـي  دانش آموزان طور كه  همان. را مورد توجه قرار دهند) عمومي، پرورش سبزيجات سالمتادث، حو
را در خـانواده يـا جامعـه    ) هـاي خـاص   تغذيه، نگرش نسبت به ايدز يا شيوع بيمـاري  مانند(توانند موضوعات حساسي  مي

 بهداشـتي هـاي   توانند براي انتقال پيام آوري شده مي ات جمعمهارت و دقت الزم است تا مطمئن شويم، اطالع. بررسي كنند
كند كه آيا يك  اغلب فرهنگ محلي تعيين مي. دار ساختن احساسات يا ايجاد ناراحتي مورد استفاده قرار گيرند بدون جريحه

طالعات حساس اگر ا. ها در وقت كالسي انجام شوند  موضوع براي بررسي مناسب است يا خير؟ هميشه الزم نيست بررسي
توانند آنها را شب هنگام، زماني كه در منزل هستند يـا در تعطـيالت    مي دانش آموزانآوري آنها راحت است،  نيستند و جمع

الزم باشـد معلـم    ،ممكن است) ....مانند الكل، دخانيات يا (اما اگر اطالعات حساسيت بيشتري دارند . آخر هفته انجام دهند
  . ه يا حتي براي كسب اجازه با والدين تماس بگيردكمك كرد دانش آموزانبه 
  
   بازديدها و بازديدكنندگان -6

  . دهد مشاهده، تفكر انتقادي و برقراري ارتباط مناسب با ديگران را توسعه ميمهارت هاي  
دانـش     اشـتن بـا   با ارزشي براي بازديد دارد و همچنين افرادي دارد كه تجاربشان براي در ميان گذ بهداشتيهر كشور منابع 

از آنجايي كـه  . ها به زمان و هزينه زياد نياز دارد  آموزان كالس برخي بازديدها مانند بازديد تمام دانش. ارزشمند است آموزان
بعضـي از  . ريـزي بازديـدها دقـت بيشـتري انجـام داد      اغلب امكان چنين بازديدهايي وجود ندارد بايد براي انتخاب و برنامه

كـه بـا دقـت    در صـورتي   دانـش آمـوزان  توسـط   تواننـد  ديگر ميانند بسيار ساده ترتيب داده شوند و برخي تو ميبازديدها 
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 ،هـا حضـور يابنـد    توان از افراد جامعـه خواسـت تـا در كـالس     اغلب به جاي بازديد مي. ريزي شوند، صورت گيرند برنامه
  .پاسخ دهند به سواالتد و صحبت كنن

   
 هاي مناسب براي بازديدمكان
  مراكز بهداشتي ـ درماني يا مراكز وابسته به سالمت 

  سازمان آب و فاضالب 

  مزارع آزمايشي 

  واحد بازرسي وسايل نقليه پليس 

  جنگلباني 

 هاي بزرگ در شهرها  بازار يا فروشگاه 

  و تغذيه سالم با تمركز بر ايمني(كارخانجات(  

 افراد مناسب براي دعوت 

 اران پزشكان، كاركنان بهداشتي، پرست 

  مثل شهرداري هاكاركنان خدمات اجتماعي منطقه 

  كاركنان يا مهندسان آب 

  ايمني جاده(ماموران انتظامي ( 

 والدين  

  
  دانش آموزانتدارك بازديد با كمك  

اهـداف  اجـازه دهيـد،    آنهابه . بازديدها و بازديدكنندگان نقش مهمي را ايفا كنند سازي  در آماده دانش آموزانمهم است كه 
   .فهرستي از كارهايي را كه بايد انجام شود، تهيه كنيد دانش آموزانبا كمك . خود را براي بازديد بنويسند

براي بازديدها و بازديدكنندگان . شوند هايي تقسيم كنيد كه هر كدام مسوول كار خاصي آنها را به گروه در صورت ضرورت
اجازه دهيد خودشان سـواالت را پيشـنهاد كننـد و سـپس در      آموزان دانشبه  .را كه بايد پاسخ دهند، مطرح سازيد يسواالت

 چه چيزهايي براي بعـد از بازديـد مـورد نيـاز اسـت، ماننـد عكـس،        از قبل تصميم بگيريد. صورت نياز آنها را اصالح كنيد
  . تصوير، نمودار و توضيحات

گزارش كلـي از بازديـد    هي كنيد تا با يكديگرهايي براي انجام كارهاي مختلف سازماند در صورت امكان كالس را به گروه
در اين . كودك است بيماريموضوع آموزشي در اين مثال . شود در اينجا مثالي ذكر مي. تهيه كنند يا در مورد آن گفتگو كنند

راكـز  مصـحبت كـرده و از    پزشكان، پرسـتاران و كاركنـان بهداشـتي   در خانه مراقبت كرده، با  بيماراز  دانش آموزان نمونه،
  . اند بازديد كرده بهداشتي درماني يا مراكز وابسته به سالمت

  . دنده تهيه كرده و نشان ميبيماري هاي شايع منطقه خود نموداري از  - 1گروه  
  . كنند هايي از آن را آماده مي مختلف تهيه كرده و نمونه وسايل بهداشتيفهرستي از  - 2گروه 
، تهيـه  »كـردم  خـود كمـك مـي    پيشگيري از بيماري نوجوانر من مادر بودم، چگونه به اگ«با عنوان هايي  گزارش - 3گروه 
  . كنند مي
  
   ايفاي نقش و نمايش -7

دهـد و بـه    ارتبـاطي ماننـد همـدردي و مقاومـت در برابـر فشـار را افـزايش مـي        مهارت هـاي   ايفاي نقش و نمايش انواع 
  .دهد بخشد و اعتماد به نفس را افزايش مي را توسعه ميانجامد كه تفكر نقادانه و حل مساله  هايي مي فعاليت

  ايفاي نقش 
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كنند، در واقع در حال بازي كردن  ديگري هستند يا مثل كس ديگري صحبت مي كنند، فرد وانمود ميدانش آموزان زماني كه 
ايـن موضـوع   . م شـود انجـا  بهداشتيتواند به طور مكرر بدون آمادگي خاصي براي هر موضوع   ايفاي نقش مي. نقش هستند
كند، به درون ديگران راه يابند و بفهمند آنهـا چگونـه احسـاس و عمـل      كمك ميدانش آموزان  اي دارد زيرا به اهميت ويژه

  : كنند مي
 چگونه ممكن است، به خود صدمه بزنيد؟ . سوري آتش بازي مي كنيد در چهار شنبهوانمود كنيد شما 

) كنـد و بـه شـما پيشـنهاد      شناسيد، خود را دوست پدرتان معرفي مـي  فردي را كه نميوانمود كنيد ) نوجوانبراي دختران
 گوييد؟  كنيد و چه مي چكار مي. كند، سوار ماشين او شويد مي

 توانـد   با شما چگونه رفتار كنند؟ برخي اوقـات ايفـاي نقـش مـي    ساير دانش آموزان مايليد . نقص عضو داريدوانمود كنيد
 . توان خواست تا به منظور پيشبرد بحث چند نقش را بازي كنند مختلف مينش آموزان دااز . تر باشد پيچيده

  نمايش 
را بفهمنـد و   بهداشـتي هاي  هم ايدهكه كند  كنند، به آنها كمك مي نقش ديگران را اجرا ميدانش آموزان نمايش به دليل آنكه 

ي دانش آمـوزان اغلب . آموزد برقراري ارتباط را مي آنهابه نمايش . را درك كنند آنهابگذارند و عواطف احترام  هم به ديگران
توانـد   نمـايش مـي  . كننـد  ، احساسات خود را در نمايش بيان ميترها برايشان راحت نيست يا با بزرگ كه صحبت در كالس

هـايي باشـد كـه     يا داستان بهداشتيهاي  مبناي وضعيت اند يا بر شنيده يا خواندهدانش آموزان هايي باشد كه  براساس داستان
را به دانش آموزان ارائـه  نمايشنامه از پيش آماده  بهداشتيو كاركنان اغلب معلمان . شوند ساخته مي آنهايا خود  توسط معلم
نمايش را آمـاده يـا در تهيـه آن    اجازه دهيد خودشان دانش آموزان به . چنين كاري ممكن است ايده خوبي نباشد. مي دهند

تقسيم كنيد، به طوري كه  تري هاي كوچك كنند، آنها را به گروه در اين كار مشاركت مي زياديوزان دانش آماگر  .كمك كنند
  . هر كدام امكان تفكر و عمل را داشته باشند

  : دانش آموزانو  چند پيشنهاد براي كار با معلمان
  دتصميم بگيري نمايش انتقال پيدا كند، كه بايد از طريق بهداشتيابتدا در مورد پيام. 

 پيام مخدوش خواهد شد(د يننمايش را خيلي طوالني نك(. 

 است آن را به چند پرده تقسيم كنيد  اگر داستان طوالني. 

  از طريق مطالعه، گفتگو و بحث(آوريد، ابتدا آن را كامال بررسي كنيد  نمايش در مياگر داستاني را به صورت(. 

 مجبـور  دانش آموزان اگر . اما كلمات نمايش را ننويسيدكنيد بحث  آنهاو نقش  ها، مكالمات در مورد چگونگي شخصيت
 .طبيعي به نظر نخواهد رسيد شوند كلمات را حفظ كنند،

 سـطح يـا   چند تكه پارچه، چيزهاي معمولي مثـل  :باشند هاي محلي استفاده كنيد، هر چند كه ساده كوشش كنيد از لباس 
 .نياز دارنددانش آموزان كه  هستند چيزهايي ...اي درخت يا برگ و جارو، شاخه

  كنند اجرانمايش را به زبان خودشان  اجازه دهيد، آنهاهميشه به. 

  پيامد نمايش 
بسيار آسان  همگانبراي . هايي را بپرسيد سوال بهداشتياطمينان از درك پيام هميشه مهم است كه بعد از نمايش براي كسب 

  . علت اجراي نمايش را فراموش كنندافتد، بخندند، اما نبايد  است كه به آنچه اتفاق مي
  : ند ازرتهاي ديگر نمايش عبا استفاده

  بحث  
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 گونه عمل كردند؟  اين آنهاچرا : هاي نمايش درباره شخصيت 

 افتاد؟  ، چه اتفاقي مي...اگر: هاي مختلف درباره پايان 

 كنيد دفعه آينده چه اتفاقي خواهد افتاد؟  و شما فكر مي: ... درباره ادامه آن 

 شيدن نقاشي، خواندن و سرودن شعر بر اساس نمايش ك 

  البته اجراي بهتر(اجراي مجدد آن( 

  نمايش بدون كالم 
 آنهـا . از نمايش بدون كـالم و حركـات بـدني اسـتفاده كننـد      بهداشتيتوانند براي انتقال پيام  ميدانش آموزان برخي اوقات 

تـوان بـراي    برخي اوقات از نمايش بدون كالم مـي . سكوت اجرا كنندد و سايرين آن را در ند، داستان يا شعر بخواننتوان مي
چاق و صورتش پر از جوش است، ناراحتي معـده هـم   هم كالسي شما «براي مثال : استفاده كرد بهداشتيآزمايش اطالعات 

، پفـك  استفاده زياد از خوراكي هايي مثـل سوسـيس، كالبـاس، چيـپس    ( ؟»چه مشكلي ممكن است وجود داشته باشد دارد،
  ..................)و

  بازي  شب هاي خيمه عروسك
هـا    عروسك. استفاده كنند بهداشتيبازي بسازند و از آنها براي اجراي نمايش  شب هاي خيمه توانند عروسك ميدانش آموزان 

آن زماني كـه  . روند به شمار ميدانش آموزان وسايل بسيار مناسبي براي افزايش توان برقراري ارتباط و رها كردن قوه تخيل 
كنند، چيزهايي را عنوان خواهند كرد كه مايل نبودند يا جرات نداشتند،  بازي صحبت مي شب هاي خيمه ها از طريق عروسك  

در اينجا چند نمونـه  . چند روش براي انجام اين كار وجود دارد هيچ كدام از آنها سخت نيستند. آنها را در نمايش ابراز كنند
  . شود ارايه مي
  ريزي و اجراي نمايش  برنامه

به عنوان قسمتي از دانش آموزان نمايش توسط اغلب اوقات . به ياد داشته باشيد لزومي ندارد نمايش براي ديگران اجرا شود
تواند به خـارج از كـالس درس    البته نمايش مي. شود و درك بهتر آنها اجرا مي ظو صرفا براي كمك به حف بهداشتيدروس 

   : ودنيز كشيده ش
 ها  به ساير كالس 

 هاي مدرسه  به انجمن 

  دبستاني اجرا كنند هاي پيش توانند براي بچه دبستاني ميدانش آموزان (به ساير مدارس(  

  تـر باشـد، آمـادگي بيشـتري الزم      مناسـبتي مهـم   هاي اجتماعي هر چه در مراسم افتتاحيه و جشنواره(به والدين و جامعه
 . )است

  
  شعر و سرود  -8

  . دهند را توسعه مي بهداشتيهاي مناسب  و قوه تخيل، عالقه و نگرش ارتباطيمهارت هاي و سرود  شعر
را دربـاره سـالمت،    آنهـا اسـت و احسـاس    مفيـد  سالمت در آموزش شعر به ويژه .شاعر هستندبه طور ذاتي دانش آموزان 

  . كند توانند براي كمك به ديگران انجام دهند، توصيف مي مي و آنچه زيستمحيط 
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بخواهيد تجسـم خـود را    آنهافقط از  .الزامي نيست و وزن هميشه و وزن داشته باشند، اما وجود قافيه د قافيهتوانن شعرها مي
نيـز پيشـنهادات    آنهـا اجازه دهيـد  (شود  مي براي سرودن شعر پيشنهاد در اينجا چند موضوع. در قالب كلمات توصيف كنند

  ): خود را مطرح كنند
  گويند؟  ما چه ميدرختان به 

 سازي ما  سربازان ايمن 

  سرودي درباره فرد معلول(من يك دوست دارم ( 

  به تو اجازه ورود نخواهيم داد ما، ايدز  

 گـاهي . شـوند  مـي  سـروده  برخـي توسـط معلمـان   . نـد مؤثر بهداشتيهاي  سرودها هميشه محبوب هستند و براي انتقال پيام
سازند تا  ميدانش آموزان دهند و سرودهايي براي  ميت خود را به طور رايگان ارايه اي خدما خوانندگان و سرايندگان حرفه

سـپس  . را براي موزون كردن به اهل فـن دهنـد   آنهاتوانند، سرودهايي را براي خود تصنيف كنند و  مي آنهااما . آنها بخوانند
ها سرودهاي خود را ساختند، مطمئن شـويد    آن  زماني كه. توانند باحركات موزون و نمايش بدون كالم آن را نشان دهند مي

  . دهند خيلي مبهم و كلي نيستند هاي مفيدي كه ارايه مي درست است و پيام آنهادر  بهداشتيحقايق 
  
   بازي -9

هـاي   دانـيم كـه امكـان سـاختن بـازي      بيشتر ما مـي  .دهد سازماندهي، حل مساله و ارتباطات را توسعه ميمهارت هاي بازي 
شـايد  . هاي بزرگ مشـكل اسـت   اغلب در كالس آنهابا مقوا مانند مار و پله وجود دارد اما ساختن و بازي كردن با  بهداشتي

معلمـان  . هاي خود را تهيه كرده و با يكديگر بـازي كننـد   بخواهيم مقواها و پيامدانش آموزان  يك روش بهتر آن باشد كه از
حتـي امكـان دارد بـراي    .  هاي ساخته شده را نشان دهنـد  ها، بازي  درستي پيامبخواهند براي اطمينان از دانش آموزان بايد از 

چنـين  دانش آمـوزان  زماني كه . اي ترتيب داده شود اند، مسابقه با مقوا را ساخته بهداشتيهاي  كه بهترين بازيدانش آموزاني 
  . يابي و درك كنندرا استخراج، ارز بهداشتيهاي  گيرند پيام كنند، ياد مي هايي را تهيه مي بازي

  : ند ازرتآنها عبا. اي تهيه شوند يچ وسيلهتوانند بدون استفاده از ه هاي كالمي مي بسياري از بازي
هـا يـا     براي اجراي نمايش بدون كالم، حدس زدن عاليم بيمـاري دانش آموزان هاي حدس زدني مانند درخواست از  بازي

  .ها  ا و پشهه  اقدام به مبارزه با حشرات موذي مانند مگس

 بهداشتيبعد از يادگيري پيام (» افتد؟ بعدا چه اتفاقي مي«بازي(. 

دست فروشي كه مواد غذايي رنگارنگ، متنوع و غير بهداشتي با قيمـت كـم مـي فروشـد نزديـك      : گويد معلم داستاني مي
نگاه كرد هم كالسيش علـي  مدرسه بساط پهن كرده و كار و بارش حسابي رونق گرفته است، ديروز رضا هر چه جستجو و 

پايـان داسـتان   ( دهند، تا به پايان برسـد  تك به نوبت داستان را ادامه مي به طور گروهي يا تكدانش آموزان سپس ...  را نديد
 ). باشدشدن علي بيمارستان راهي ممكن است، 

 مهم است و  سالمتبگيرند كه براي كند تا تصميماتي را  كمك ميدانش آموزان اين بازي به : »بودم...  اگر من جاي«بازي
 : مادر مجبور به انجام آن شوند ممكن است بعدها به عنوان پدر يا آنها

 توانستم اطمينان پيدا كنم كه بعـدها در مدرسـه موفـق خواهـد      اگر من يك بچه خردسال داشتم از بدو تولد او چگونه مي
 شد؟ 
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 . شوند توانند استفاده هاي بسياري از اين قبيل نيز مي بازي

 هاي خارج از كالس  بازي

 بهداشـتي هـاي   بـراي انتقـال پيـام    وتوانند در خارج از كـالس انجـام    كه ميهستند ..... لي و  دو، ليمانند هاي بسياري  ازيب
 . انتخاب شوند

 : به خاطر داشته باشيد

  و تخيلي باشنديد هايي را ترتيب دهند كه برخي از آنها جد توانند بازي و نيز معلمان ميدانش آموزان . 

 داشته است ترتيب دهيد كه قبال در جامعه رواجهايي را  بازي . 

 شـوند كـه    قـدر سـرگرم كننـده مـي     ها برخي اوقات آن بازي. (شوند تاكيد مي بهداشتيهاي  همواره اطمينان يابيد كه پيام
 ). شوند به فراموشي سپرده مي آنهاهاي مهم  پيام

  :معلمان بايد
  دنهاي متنوع تقويت كن كودكان را با پيش بيني بازيميل و دلبستگي. 

  دند ولي براي بازيهاي انفرادي به اندازه كافي مجال دهنهاي گروهي تشويق كن شركت در بازيه كودكان را ب . 

  دنهاي شايسته رفع كن خستگي ناشي از نشستن سر كالس را از راه پيش بيني فعاليت. 

   ندنرا تقويت كحس همكاري، ياري و رقابت گروهي. 

  هاي حركتي، قابليـت جسـماني كودكـان نيـز گسـترش يابـد و        ند كه همراه با آموزش مهارتنها را بدانگونه برگزي بازي
  .هاي دروني اندام آنها نيرومند شود دستگاه

 ننـد تـوپ،   هاي گروهي را با سود بـردن از ابزارهـايي ما   د و فعاليتندر گزينش ابزارهاي ورزشي دقت الزم را مبذول دار
  .طناب، حلقه، چوپ و چون اينها تقويت كند

 هاي مختلف با يكديگر  استفاده از شيوه

يابند كدام شيوه  به اين ترتيب معلمان در مي .هاي مختلف را با آنچه در فصل اول توضيح داده شد، مرتبط كرد توان شيوه مي
هايي را انتخاب كنيـد   شيوه: البته هميشه به خاطر داشته باشيد. استدانش آموزان تر از بقيه بوده و كدام متناسب با سن  ساده

هـاي   شيوه. را دست كم نگيريددانش آموزان . كند تا فكر كنند، انتخاب نمايند و تصميم بگيرند كمك ميدانش آموزان كه به 
  :خارج از كالس و در خانه ـ جامعه ،مورد استفاده در داخل كالس

  شناخت 

  تشخيص 

 هاي عملي  هاي گروهي، آزمايشات و فعاليت ها، بحث  ها، بازي  نتصاوير، داستا

  ها  بحث و ثبت يافته(بررسي ( 

 رسم نمودار 

 هاي گروهي  بحث

 ايفاي نقش 

 ريزي  برنامه 
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  تحقيق، بازديد )درك بيشتر(بررسي ، 

  ها   ها و برنامه  تهيه طرح
  ساخت نمايش 

  ها و پوسترها   ساخت تصاوير، عروسك
 ش و بحث دادن گزار 

 هاي گروهي  بحث

 ريزي براي انجام بهتر كارها در آينده  جلسات برنامه

  انفرادي و گروهي(اقدام ( 

 كمك در منزل 

 بازي  شب اجراي نمايش، پوستر، عروسك خيمه

  هاي سالمت مدارس شركت در بسيج
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   4فصل 
  در برنامه درسي  سالمت

 ولويت را در كليه دروس دوره تحصيلي تقويت كنند؟ چگونه مدارس بايد محتواي بهداشتي داراي ا و چرا 

 كند؟  چگونه استفاده از متون بهداشتي، آموزش دروس مختلف را تقويت مي 

  سالمت و علوم 

  سالمت و رياضيات 

  سالمت و تعليمات اجتماعي 

 ديني سالمت و تعليمات 

 سالمت و تربيت بدني 

   ارتباط دروس با يكديگر حول يك موضوع بهداشتي 
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 را و چگونه مدارس بايد محتواي بهداشتي داراي اولويت را در كليه دروس دوره تحصيلي تقويت كنند؟ چ

. را در دروس مختلف مورد توجـه قـرار دهـيم    آنهاالزم است  ،آنهاو نحوه مطرح كردن  بهداشتيهاي  پس از تعيين اولويت
  : هاي مختلف انجام دهند توانند اين كار را به شيوه ميمعلمان 
  فـردي، آب سـالم،   سـالمت هاي مربوط بـه   الزم است پيام. ها مرتبط كنند را با دروس تمام پايه بهداشتيهاي  اولويت 

زمـان مناسـب در    از كودكان خردسال در كليه سطوح مورد تاكيد قـرار گيرنـد و در   حفظ محيط زيست يا مراقبت
 . حين تدريس معرفي شوند

  ت ماه، فصل يا سال انتخاب كرده و از طريـق سـاير دروس برنامـه تحصـيلي     را به عنوان اولوي بهداشتييك موضوع
 . تقويت كنند

كند تـا   به فراگيران كمك مي بهداشتيا مطالب دهيم و چر هاي متفاوت آموزش مي چرا ما دروس مختلف را به روش 
  خود را توسعه بخشند؟  هاي مختلف يادگيري روش

هـاي   صرف همان دروس براي مطرح كردن پيام وس، به مراتب بهتر از به كارگيريدر در بهداشتيهاي  پيام و تقويتمعرفي 
  . است بهداشتي

حقايق (دانش ها به منظور آموزش  بيشتر درس. كنند مطرح شده به رفع نيازهاي اين دروس كمك مي بهداشتياغلب مطالب 
هدف كلـي  . اند خاص در نظر گرفته شدههاي  نگرشو توسعه  )هاي تفكر چگونگي انجام كارها و روش(مهارت ، )ها و ايده
را زندگي  آنهابگذارند تا دانش آموزان ها را در اختيار  اي از اطالعات مفيد و مهارت هاي مدرسه آن است كه مجموعه برنامه
خاص يـادگيري و تفكـر مناسـب را    مهارت هاي  اطالعات،  آغاز كنند و هر درس عالوه بر آموزش انواع مختلف يبه خوب

  . ز توسعه دهدني
آموزنـد كـه چگونـه دقيـق و      رياضيات به ما مـي . و افكارمان را نظم دهيم كنيمبرقرار كه چگونه ارتباط  آموزد زبان به ما مي
هـاي   تعليمـات اجتمـاعي بـه مـا روش    . داليل و شواهد ارايه دهيم ،  حل مشكالت آموزد براي علوم به ما مي. منطقي باشيم

نيـروي   كننـد تـا   هنر و موسيقي به ما كمك مـي . آموزد مي شان را ارتباط ميان مردم و محل زندگيدرك ساير افراد جامعه و 
بـه   مؤثر كند، بدنمان را به طور ورزش به ما كمك مي. خالقيت خود را توسعه دهيم و قدر استعدادهاي ديگران را نيز بدانيم

تـر فكـر    ريم، در مورد آنچه درست يا غلط اسـت، عميـق  كنند تا ياد بگي آموزش اخالق و مذهب به ما كمك مي .كار گيريم
هاي يادگيري و تفكـر از مطالـب و     توانيم براي بهبود راه روش يادگيري و تفكر ما در هر درس متفاوت است و ما مي. كنيم
 بهداشـتي اي هـ  هايي مانند هنر، كار دستي و موسيقي بـراي تقويـت پيـام    ما تاكنون از درس. استفاده كنيم بهداشتيهاي  مثال

ايـم كـه    ها و آوازهايي تصنيف و اجـرا كـرده    ايم، همچنين ترانه متنوعي ساخته بهداشتيهاي  استفاده كرده و پوسترها و مدل
تواند بـه تـدريس دروس تجربـي     چگونه مي سالمتاما هنوز درباره اينكه . دهند انتقال مي مؤثر را به طور بهداشتيهاي   پيام

را ارايـه داده و تقويـت كننـد، فكـر      بهداشـتي مهارت هـاي   ها و   تواند ايده تجربي چگونه ميكمك كند و برعكس دروس 
ابتدا از درس علوم شروع . كنيم علوم، رياضيات، تعليمات اجتماعي و زبان را بررسي مي سدر در اين فصل، چهار .ايم نكرده
  .شوند در اين درس مطرح مي بهداشتيكنيم چون اغلب مطالب  مي
  

 و علوم سالمت
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بنـابراين اگـر   . به سالمت ارتباط دارنـد  هاي بدن چگونگي عمل اندامبسياري از مباحث درس علوم مانند يادگيري در مورد 
هاي يادگيري و تفكر براي ما اهميت دارنـد كـه درس    تر شدن مطالبي را ياد بگيريم، آن نوع از روش بخواهيم در مورد سالم

  . كند ك ميكم آنهاعلوم به توسعه و پيشرفت 
  :كنيم ها را بررسي مي  در اينجا برخي از اين روش

بـه طـور  . خواهند ببينند بينند، نه آنچه را كه مي آنچه هست را مي آنها. كنند مي مشاهده و ثبتآموزان در درس علوم  دانش 
 . ما رشد گياهان را در دو قطعه زمين مشاهده و سپس ثبت كرديم: مثال

يي كـه  آنهـا . تر از قطعـه ديگـر بودنـد    گياهان يك قطعه زمين، بلندتر و سالم: به طور مثال. كنند مي سنجش و مقايسه آنها
 . يي شدند كه دورتر از هم بودندآنهاتر از  تر و ضعيف تر به هم كاشته شده بودند، كوتاه نزديك

ها به وجود آمده است؟ مـن فكـر     چرا اين تفاوت: به طور مثال .كنند بيني مي سازند و پيش كنند، فرضيه مي سوال مي آنها
را دور از هم بكاريم، بهتر رشـد خواهنـد    آنهاكنم، اگر  بيني مي من پيش. كنم علت آن مربوط به فاصله ميان گياهان باشد مي
  . كرد
ر دو هـاي يكسـان از يكـديگر د    ها را به فاصله من كاشتن دانه: براي مثال .كنند كنند و نتايج را تفسير مي آزمايش مي آنها

تقريبا هم اندازه هستند، اما رشد گياهـان هنـوز    آنهابيرون آمدند، مشاهده كردم  كه گياهان يزمان .قطعه زمين آزمايش كردم
اما عامل  ،به اين مساله مربوط است آنهافاصله بين  من نتيجه گرفتم كه مطمئناً. در يك قطعه از زمين بهتر از قطعه ديگر بود

 . دهد رشد گياهان را تحت تاثير قرار ميديگري هم وجود دارد كه 

 ايـن عامـل ديگـر چيسـت؟ و      كـه  من چنين سوالي را از خودم پرسيدم: براي مثال .پرسند سواالت بيشتري مي آنهاسپس
  .. ...هتصميم گرفتم ك

قبل از باور كـردن  بريم، بايد بكوشيم، مانند دانشمندان فكر كنيم و  را در درس علوم به كار مي بهداشتيهر زمان كه مطالب 
  . ها را بيابيم و سپس جوابهر چيز ابتدا سوال كنيم 
تواننـد بـا اسـتفاده از     هـا مـي   اين فعاليـت . كنيم سازد، مطرح مي را با درس علوم مرتبط مي سالمتدر اينجا چند فعاليت كه 

   .مانند دانشمندان فكر كنند كه آموزند مي دانش آموزانهايي تدريس شوند كه به  روش
به مفهـوم مناسـب بـراي    ) م(به معناي مناسب براي سطوح پايين دوره ابتدايي، ) پ(ها، حرف  ر اين جدول و ساير جدولد

راهنمـايي در نظـر   ي مناسب براي سطوح باالي دوره ابتدايي يا سطوح پايين دوره به معنا) ب(سطوح مياني دوره ابتدايي و 
  . اند گرفته شده

  
  : سازد مي مرتبط سالمتبا  بيست فعاليت كه درس علوم را

  عمومي سالمت
  ) پ(شوند؟  هاي ما واقعا تميز مي چگونه دست : تحقيق در مورد شستن دست -1
   )پ(بسازيم؟  دندان هاشستن  توانيم وسايلي براي چگونه مي :دندان هاهاي مختلف شستن  تحقيق درباره روش -2
  ) م ،پ(توانيم كيفيت آب را بهبود بخشيم؟  چگونه مي -3
  ) ب(توانيم آب آشاميدني را از طريق تبخير و تغليظ سالم كنيم؟  چگونه مي -4
  ) ب(  گيري كنيم؟ توانيم آلودگي هوا را اندازه چگونه مي -5
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  ) م(از طريق مايعات شيرين  دندان هاانجام آزمايشاتي براي نشان دادن چگونگي فساد  -6
  ) ب م،(ها   ك كردن لباسهاي شستشو و خش تحقيق در مورد بهترين روش -7
  

  ها   ايمني در منزل و جاده
 ) م،ب) (سوختن نياز به هوا دارد(هاي اطفاي حريق  بررسي راه -1

 ) م،ب). (مركز ثقل(ها يا موتورها واژگون شود   از روي كاميونر شود، با تحقيق درباره آنچه باعث مي -2

). اصـطكاك (شود  تر مي  ها مشكل  ها و دوچرخه  اي ماشينبررسي چگونگي كار ترمزها و شرايطي كه در آن ترمز كردن بر -3
 ) ب(

  
  ها و ساير عناصر مهم   غذاها، ويتامين

توانند به رشد مطلوب و حفظ سالمت كمـك كننـد    چگونه انواع مختلف غذاها مي :يافتن ارزش غذايي غذاهاي مختلف -1
  ) پ، م، ب(
. در غذاهاي ما عرضه شوند تا به حفظ سـالمت مـا كمـك كننـد    بايد  آنهاچگونه  :هايي مانند آهن و يد بررسي ريزمغذي -2
 ) ب(

  
  سازند  را منتشر مي آنهااي كه  ها و موجودات زنده  بيماري

  ) پ، م(پي بردن به چگونگي تكثير حشرات خطرناك و پيشگيري از آن  -1
 ) ب(ها   بررسي چگونگي فساد غذاها توسط ميكروب -2

 ) ب( كشد؟ ها را مي  چرا جوشاندن آب باكتري -3

  )م، ب( ها و آب  ها از طريق دست  چگونگي انتقال ميكروب -4

 ) م، ب(هايي مانند حصبه  چگونگي انتشار اپيدمي -5

  
  هاي بدن بررسي اندام

  آزمايشاتي درباره تنفس 
 م(كنند  هاي سنين مختلف به دفعات متناوب تنفس مي بچه ( 

  م) (الريه يا پنوموني دارند ايي مانند ذاته هاي كوچك عفونت زماني كه بچه(تشخيص عاليم خطر در تنفس ( 

  )ب(ها بر اثر استعمال دخانيات   چگونگي كثيف شدن ريه) ارايه مدل(بررسي  -2
  

  هاي درس علوم براي سطوح مياني دوره ابتدايي تحصيلي  يك نمونه از فعاليت
  : دهد توسعه ميانديشيدن مانند يك دانشمند را مهارت هاي  توجه كنيد كه چگونه اين فعاليت، 

  ) يك آزمايش در مورد بهترين روش خنك كردن آب بطري(چگونه با استفاده از تبخير خنك بمانيم 
 تهيه وسايل آزمايش ـ شما به وسايل زير نياز داريد : 
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  شش بطري هم اندازه پر از آب 

  چهار تكه پارچه 

  نخ 

 ها  اي براي ثابت نگه داشتن بطري باندهاي كشي يا رشته 

 ف آب يك ظر 

 سنج مفيد است اما ضروري نيست حرارت . 

  انجام آزمايش 

هـا   يكي از پارچـه . سه بطري را در ظرفي كه تا نيمه آب دارد به صورت عمودي در آفتاب خارج از كالس درس قرار دهيد
پارچـه خشـك    اطراف بطري دوم را. را كامال خيس كنيد و دور يك بطري بپيچيد، به طور كه پارچه بتواند در آب فرو رود

سـه بطـري   . بطري سوم را بدون پيچيدن دستمال در آب بگذاريـد . بپيچيد و آن را طوري در آب قرار دهيد كه خيس نشود
. يكي از آنها را با پارچه مرطوب و دومي را با پارچـه خشـك بپوشـانيد   . ديگر را روي زمين در امتداد ظرف آب قرار دهيد

هر شش بطري را به مدت نيم ساعت يا بيشـتر در معـرض نـور خورشـيد قـرار      . بطري سوم را بدون هيچ پوششي بگذاريد
 . دهيد

 توانند ها مي اند، بچه ها به حال خود گذاشته شده در طول مدتي كه بطري : 

 مطالبي از اين آزمايش استخراج كنند . 

 بيني كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد و چرا؟  پيش 

  زماني كه در حال خشك شدن در برابر آفتاب هستند، احساس خود را . بريزندمقداري آب روي بازوها و زانوهايشان
 . به يكديگر بگويند

 تـرين   خنك. درجه حرارت آب شش بطري را به ترتيب ثبت كنند. آنچه را اتفاق افتاد، ثبت كرده و درباره آن بحث كنند
هاي پيچيده شـده   ست؟ در مورد علت آنكه بطريترين بطري كدام ا گرم...  ها كدامند، دومين بطري خنك كدام است؟ بطري

 . بحث كنند ،ها هستند ترين بطري در پارچه مرطوب، خنك

  به كارگيري اين دانش در سالمت 

 : بحث كنند

 شود، در مورد زير استفاده كنيم توانيم، از اين دانش كه تبخير باعث خنك شدن مي چگونه مي : 

  ) تر كردن با پارچه مرطوب از طريق (مبتال به تب  ـ براي پايين آوردن درجه حرارت بدن فرد
قابـل نفـوذ و    با محافظ غيـر  نپيچيدن يك پارچه مرطوب به دور غذا يا پوشاندن آ(ـ خنك كردن غذا يا نوشيدني 

  ) سپس قرار دادن آنها در ظرف محتوي آب
 در حياط منـزل، محوطـه خـارج از    پاشيدن آب  مانند(رت خنك كردن بخار آب استفاده كنيم دتوانيم، از ق چگونه مي

 ؟ )خانه يا كالس درس

  : به كارگيري آنها در زندگي
 تر باشند  كند، راحت به افراد دچار تب كمك مي) اما نه سرد(هاي خنك  پارچه .  
 اي با استفاده از بخار آب تهيه كنند غذاي ساده. 

 كند سردكني تهيه كنند كه از طريق تبخير كار مي آب.  
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  ات و رياضي سالمت
مهـارت هـاي   گيري، اشـكال رياضـي و نيـز     كار با اعداد، اندازهدانش آموزان كنند  مدارس تالش ميدر زمينه درس رياضي 

ها را تشـويق كننـد، از     آن دوم اينكه . را ياد بگيرند) اغلب به صورت جداول و نمودارها(تخمين زدن، ارزيابي و ثبت نتايج 
در اينجـا چنـد   . اسـت  مؤثر در هر دو مورد بهداشتيكاربرد مطالب . ه استفاده كنندرياضيات براي حل مسايل زندگي روزمر

  . شود مثال ذكر مي
  

  رياضي هاي  مهارت
  اعداد 

 اي كه در هر ساعت عبور و مرور  تعداد متوسط وسايل نقليهو محاسبه هاي اصلي  شمارش تعداد وسايل نقليه در جاده
 ) برنامه كار ايمني جاده(كنند  مي

 گيري  ين و اندازهتوز 

  مباحث رشد كودك(وزن كردن نوزادان ( 

 الريه مبحث ذات(گيري تعداد تنفس نوزاد بيمار در هر دقيقه  اندازه ( 

  تخمين و ثبت كردن 

 آوري آب ع آب و زمان صرف شده براي جمعبتخمين فاصله تا منا  

  فاصله تا منابع آبتباط آن با ، رسم نمودار تعداد مبتاليان و ار اسهالثبت تعداد موارد ابتال به  

  استفاده از رياضيات براي زندگي سالم 

  تعيين مقدار مايع خوراكي ـ درماني براي اسهال 

 گيري و ثبت وزن نوزاد به طور منظم  اندازه 

 هاي غذايي سالم از طريق محاسبه بهترين خريد ممكن از بازار  تنظيم بودجه براي تهيه وعده 

  
   :سازد مرتبط مي سالمترياضيات را با كه درس هايي فعاليت 

  آب و بهسازي محيط 
  ) م(تعيين حجم و وزن ظروف آب  -1
  ) ب(از منبع آب  گيري فاصله اندازه -2
  ) م(آمارگيري در مورد چگونگي استفاده از آب  -3
  ) ب(برآورد هزينه منابع آب  -4
  

  غذا و تغذيه با شير مادر 
  ) م(مواد غذايي  ها هنگام مخلوط كردن درك نسبت -1
  ) ب(اي از موارد ابتال به اسهال در نوزادان تغذيه شده با شير مادر و بطري  درك يك نمودار مقايسه -2

  هاي عفوني و واكسيناسيون  بيماري
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  ) م ،پ(آموزان كالس  بررسي دانش -1
  ) ب(و تفسير آمار واكسيناسيون  مقايسه اطالعات خود با اطالعات ملي و مطالعه -2
  ) پ، م(بررسي يك بيماري  -3
  ) ب(به كارگيري علوم رياضي در زمينه توزيع وسايل امداد  -4
  

  ) شامل فاصله بين تولدها(جمعيت 
  ) پ(با هم  آنهاشمارش تعداد اعضاي خانواده و مقايسه سنين  -1
 ) م(نمايش دو برابر شدن جمعيت و زمين مورد استفاده با به كارگيري نقاط  -2

 ) ب(در مورد جمعيت درك اطالعات ملي  -3

 ) ب(بيني جمعيت بر اساس زمان دو برابر شدن آن  پيش -4

 ) ب(تعيين ميزان رشد جمعيت بر حسب درصد  -5

  
  هاي مرتبط با رياضيات براي سطوح باالتر دوره ابتدايي  اي از فعاليت نمونه

ند و آن را بـا مسـايل زنـدگي واقعـي     ده گيري صحيح را افزايش مي اندازهمهارت هاي  ها   توجه كنيد كه چگونه اين فعاليت
  . كنند مربوط مي

  
  ) سطوح باالي دوره ابتدايي(گيري دور بازو  اندازه
  . شود برند، انجام مي كه از سوء تغذيه رنج مي دانش آموزانيگيري دور بازو براي بررسي و يافتن  اندازه

 13هـا انـدازه دور بـازو كمتـر از       اگـر در ايـن سـال   . نـد ك اندازه دور بازو از سال اول زندگي تا سال پنجم تغيير زيادي نمي
  . متر باشد، مبتال به سوءتغذيه است سانتي 12الغر است و در صورتي كه كمتر از  دانش آموزان    متر باشد،  سانتي

   بـه دسـت   اطالعـاتي كـه آنهـا    . هايشان را تخمـين بزننـد   كالسي ي خود و همواجازه دهيد، ابتدا دور باز دانش آموزانبه
بازويي كه . گيري كنند سپس آنها بايد با استفاده از نوار كاغذي اندازه. كنند تا درست حدس بزنند آورند، به آنها كمك مي مي

گيري هستيم، نـوار بايـد در قسـمت     زماني كه مشغول اندازه. شود، بايد در كنار بدن به طور آزاد آويزان باشد گيري مي اندازه
  . تر است  اي را در نظر بگيرند كه به عدد اصلي نزديك  بايد اندازه آنها. ج و شانه بسته شودمياني بازو، بين آرن

  هاي پـيش دبسـتاني همجـوار مدرسـه خـود را       تر مدرسه يا بچه  كوچك دانش آموزانتوانند دور بازوي  مي دانش آموزان
تواننـد در ايـن    گيري را ياد گرفتند، مي آنكه اين روش اندازهبعد از . ها بايد نتايج به دست آمده را نگه دارندآن .اندازه بگيرند

 : موارد بحث كنند

  ها استفاده كنند؟  توانند از اين اندازه چگونه كاركنان بهداشتي مي
  ها كودكاني را كه تغذيه مناسب ندارند، پيدا كنند؟ توانند بدون ناراحت كردن خانواده آيا آنها مي

  
  و تعليمات اجتماعي  سالمت
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حيط م، شيوه زندگي مردم در كنار هم و در )و مدني اعنوان درس تاريخ، جغرافي با(تعليمات اجتماعي و علم محيط زيست 
برخـي  . شـود  محيط، تعليمـات اجتمـاعي يـك درس اساسـي محسـوب مـي       سالمتبنابراين در بررسي . كند را بررسي مي

ديگـري هـم وجـود    مهارت هـاي   ها و  ط باشند، اما ايدهمربو سالمتمستقيم به موضوعات مثل علوم ممكن است، به طور 
  . باشند نوجوانانتوانند بهترين روش افزايش و درك و تفكر  مي بهداشتي، متون آنهادارند كه در 

  
  دينيسالمت و تعليمات 

ا و تـامين  حفظ بدن از خطرها، آسيب ه. در دين مبين اسالم بدن انسان هديه اي الهي و ابزار تكامل روح محسوب مي شود
 )ع(، از جملـه اينكـه امـام سـجاد    در اين خصوص آيات و روايات متعـددي وجـود دارد  . موجبات سالمت آن وظيفه است

بدن تو بر تو حقي دارد و حق آن اين است كه آن را سالم، نيرومند، مقاوم در برابر شـدايد و سـختي هـا و در    : فرموده اند 
ت جسم و روان، تعليمات ديني درسي مهم به حساب مي آيد و مـي تـوان از آن   لذا در بررسي سالم. كمال نشاط نگه داري

  .بپذيردبتواند در قبال بهداشت و سالمتي خود مسئوليت ا تاستفاده نموده و به داتش آموز كمك كنيم 
  

  سالمت و تربيت بدني
هاي جسمي، روحي  تتا ظرفيقادر مي سازد كسب نگرش ها و مهارت هاي اساسي در حوزه تربيت بدني دانش آموزان را 
كمك مي كنـد   اين آموزه ها به دانش آموزان. و رواني خود را بشناسند، به آن اعتماد كنند و براي پرورش آن كوشش نمايند

كه به نقش خود در تضمين سالمت جسمي و رواني و همچنين سـالمتي و نشـاط فـردي و اجتمـاعي بخصـوص سـالمت       
  .خانواده اعتقاد داشته باشند

نش آموزان در خالل فعاليت هاي جسماني ياد مي گيرند كه چگونه در قالب گروه كار كنند، اعتماد بـه نفـس را افـزايش    دا
دهند، براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي كنند، خطر كنند، با مسايل درگير شوند و به كمك ديگران مشـكالت و مسـايل   

  . را حل كنند
  

  ها  ايده
 كديگر همزيستي ـ وابستگي به ي  

 ها  عمومي جامعه، واكسيناسيون و پيشگيري از اپيدمي سالمت، نوجوانخوريم، رشد و نمو  كه مي وابستگي به غذايي 

   زندگي در محيط و حفظ محيط زيست 

 بر سالمت جامعه، حفاظت از خاك، توليد غذا، مديريت آب و ارتباط آن با زندگي سالم  اثرات آلودگي 

 حقوق و وظايف شهروندان  

  الزام هر شهروند به انتقـال  نوجوانانمرتبط با حقوق زنان و  بهداشتيموضوعات  ،سالمتحقوق و وظايف مرتبط با ،
 . شوند نيز شهروندان جامعه محسوب مي نوجوانان. ها و كلمات به سايرين ثر و مفيد از طريق مثالؤدانش م

  هستند » متفاوت«احساس مسووليت نسبت به كساني كه 

 بـه ويـژه در شـرايط    و اعضاي جامعه  ها نسبت به معلوليت ها و طرز تلقي تباط بين فقر و بيماري، نگرشتشخيص ار
 . مبتال به ايدز مانده از والدين  جاي  قربانيان جنگ و بالياي طبيعي و يتيمان به ،براي مثال. دشوار
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  ها  مهارت
كه بـه   آنهابسياري از . و محيط زيست مرتبط هستند ماعيزندگي و يادگيري به ويژه با تعليمات اجتمهارت هاي بسياري از 

  : ارتباط دارند، عبارتند از سالمتطور مستقيم با 
  

  ها   تهيه و استفاده از نقشه
 سبزي  غبندي يك با تهيه يك نقشه براي باغچه 

  از محيط اطراف محل زندگي  بهداشتيتهيه يك نقشه 

  حل منطقه روي نقشه م بهداشتيتعيين مركز خدمات 

  
  كسب اطالعات از طريق تحقيقات اجتماعي 

 براي درمان افراد مبتال به تب  يافراد محل كردتحقيق و بررسي در مورد عمل 

 اي  تبادل اطالعات و رسوم مربوط به غذا و عادات تغذيه 

 كند، درك شود ايفاي نقش به طوري كه آنچه معلول حس مي . 

 هايي براي ايمني در منزل يتبيني فعال پيش( بهداشتيهاي  انجام فعاليت ( 

  
  : سازد مرتبط مي سالمتكه درس تعليمات اجتماعي را با هايي  فعاليت

   غذا
تـرم،   خورم؟ برادران و خـواهران كوچـك   من چه وقت و چه مواد غذايي را مي: تحقيقات در مورد تغذيه و برنامه غذايي -1

تـر بـه تعـداد دفعـاتي كـه الزم        هاي كوچك خوريم؟ آيا بچه مي خورند؟ آيا ما عاقالنه غذا چه وقت و چه مواد غذايي را مي
  ) پ، م(گذارد؟  خورند؟ چگونه رسوم ما بر عادات غذايي تاثير مي است، غذا مي

از چه نظر با ما  آنهاآداب غذايي . كسب آگاهي از عادات غذايي ساير افراد جامعه: خورند غذايي كه ساير مردم جامعه مي -2
 ) پ، م(؟ )خورند نسبت به ما غذاهاي متفاوتي مي آنهااگرچه (كنند  يم غذايي سالم را حفظ ميژر آنهاتفاوت دارد؟ چگونه 

تـوانيم   چگونـه مـا مـي   . هاي جامعـه بررسـي كنيـد    هاي خانواده خود و ساير بخش علت نخوردن غذاي كافي را در بچه -3
 ) م، ب( توانيم انجام دهيم؟ سوءتغذيه را تشخيص دهيم؟ در اين مورد چه كار مي

 ) م، ب(توان انجام داد؟  چه كاري مي: بررسي و رسم نقشه در زمينه استفاده از زمين و حفاظت از خاك -4

كنند؟ چرا بعضي كشورها  چه كساني، چه مواد غذايي را صادر و وارد مي: رسم نقشه و بررسي توزيع غذا در سراسر دنيا -5
 برند؟  مي گر در قحطي به سردر حالي كه برخي دي. برند مواد غذايي را از بين مي

  
  شيوه زندگي سالم و مطمئن 

  امنيت منزل و محل زندگي ما هستند؟ چه كساني مسوول  -1
  )پ،م. (و موظف است امنيت سايرين را حفظ كند حق داردهر كس  براي نشان دادن آنكههايي   انجام بحث

  . اند دهچگونه خطرات و علل تصادفات تغيير كر: امنيت در گذشته و حال -2
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  ) م. (مقايسه نمايند هايشان را با زندگي بچه آنهاها گفتگو كنند و زندگي  ها و مادربزرگ با پدربزرگ دانش آموزان
ي پرخطـر را بـراي   Ĥنهـا در جـاده انجـام دهنـد و نقشـه مك     ي در زمينه رفت و آمد وسايل نقليهسيك برر دانش آموزان -3

   )م. (حوادث جاده رسم كنند
كه مسوول علل، عواقب و افرادي  درباره .مطالبي ياد بگيرنددرباره حوادث ناگوار و تهديدكننده امنيت دنيا  زاندانش آمو -4

  ) ب( .چنين حوادثي هستند، بحث كنند
 سـايرين بـر سـالمت    آنهـا ي تاثير شيوه زندگي و چگونگ آنهادرباره افراد مورد تحسين خود و طرز رفتار  دانش آموزان -5

  ) ب. (بحث كنند
  

  عمومي و بهسازي محيط  سالمت
   )ب م،. (توانيم ببينيم تاكيد بر چيزهايي كه نمي با در اطراف محل زندگي در مورد آلودگيبحث  -1
 با فاضالب آلوده شده است... (رسد، اما آب بسيار تميز به نظر مي :مثال .( 

 اند نشدهها كشته  الرو پشه( ...رسد، اما خياباني كه به نظر تميز مي .( 

 اند شيميايي براي كشتن حشرات استفاده شده سموماز(... كنند، اما محصوالتي كه به خوبي رشد مي .( 

   نتوانند ساير كشورها را آلوده كنند شامل بررسي جريا تهيه نقشه و بحث در مورد اينكه چگونه برخي كشورها مي -2
  ) ب. (آنهاگيري از  ها و نتيجه بادها و اقيانوس

  
  بيماري 

  ) پ،م(گذارد؟  چگونه بيماري يك فرد بر كل خانواده تاثير مي :ها  از بيماري هاي ما در برابر پيشگيري مسووليت -1
  ) ب(توانيم انجام دهيم؟  چه كار مي آنها آيند و ما براي توقف ها به وجود مي چگونه اپيدمي -2
  

   نوجوان رشد و تكامل
و اينكه چگونه به افراد سنين مختلف كمـك  ج داشتم، كسي كه به من كمك كرد انجام دادم، آنچه احتيا آنچه :بالغ شدن -1

  ) پ، م( .كردم
عشـق، بـازي و   (شـان   اند ولي احتياجات ها با وجود آنكه تغيير كرده  چگونه خانواده :در حال رشد هستند دايماً نوجوانان -2

  ) پ، م، ب(تغيير نكرده است؟ ) امنيت
توانند انجـام   چه كار مي نوجوانانساير  :خياباني، پناهندگان، قربانيان جنگ نوجوانانشوار مثل گرفتار شرايط د نوجوانان -3

  ) م، ب(دهند؟ 
  ) ب(گذارد؟  ثر ميدختران اچگونه اين آموزش بر سالمت  :آموزش دختران -4
  

  : ضوع ايمنياي از فعاليت تعليمات اجتماعي براي سطوح مياني يا بااليي دوره ابتدايي بر اساس مو نمونه
  . كند تا به دقت درباره نتايج كار به عنوان يك مهارت مهم زندگي فكر كنند كمك مي دانش آموزانبه  ريزفعاليت 

  » اگر فقط«بازي 
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  : بريم در اينجا چهار تصادف شايع را نام مي
  .كشد را سر مي يكودك، پارافين داخل بطر -1
 . افتد خورد با يك ماشين از روي آن ميشود و بر اثر بر سوار دوچرخه من مي مبرادر كوچك -2

 . سوزاند دارد و خود را مي كتري را از آشپزخانه برمي مخواهر كوچك -3

 . من پايين افتادم و زانويم شكست. شاخه درخت پوسيده بود. من از درخت نزديك مدرسه باال رفتم -4

بـراي اولـين مثـال    » اگـر فقـط  «در اينجا چنـد  . استفاده كنيد» اگر فقط«فكر كنيد و براي هر يك از اين تصادفات از كلمات 
  : ايم آورده

داديم  اگر فقط بطري را دور از دسترس بچه قرار مي 

اگر فقط در بطري را محكم بسته بوديم 

كرديم اگر فقط از اين نوع بطري براي نگهداري پارافين استفاده نمي 

كرد اگر فقط يك نفر از بچه مراقبت مي 

اگر فقط ... 

 توانيد جمالت بيشتري پيدا كنيد؟  يآيا شما م

  . انجام دهيد) 4(و ) 3(و ) 2(هاي  حاال همين كار را در مورد مثال
» اگر فقط«هاي  تان بيشتر است، فكر كنيد و در خصوص جمله باالخره درباره تصادفاتي كه احتمال رخ دادن آنها در خانواده

  . گفتگو كنيد
  .پذير است درباره پيشگيري از تصادفات بيشتر فكر كنيد تان امكان نوادهسپس بحث كنيد كه چگونه براي شما و خا

  
  و زبان  سالمت

اما الزم است از زبان بـراي برقـراري ارتبـاط در     ،گيريم ترين درس دوران تحصيل در نظر مي بيشتر ما زبان را به عنوان مهم
كنيم، بايد سه نوع مهـارت   زماني كه زبان تدريس مي .ما مهم هستندبراي همه  بهداشتيموضوعات . موارد مهم استفاده كنيم
  . مختلف را توسعه دهيم

  كاربرد صحيح زبان با استفاده از قواعد دستور زبان 

 مؤثر گوش دادن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن به طور 

 ها سير و عمل به اطالعات و ايدهدريافت، تف: استفاده از زبان به عنوان وسيله تفكر و عمل 

  
   آنهادستور زبان و كاربرد صحيح  دقواع

تمرين قواعد دسـتور زبـان و الگوهـاي    بايد ياد بگيرند، به طور صحيح صحبت كنند و بنويسند و اين مستلزم  دانش آموزان
تواننـد در   مـي  بهداشتيهاي  مثال. ي گذشته و آينده و يادگيري ساختن جمالت ساده و پيچيده استĤنهاجمالت، كاربرد زم

  : براي مثال. ها استفاده شوند تمريناين قبيل 
احساس رضايت خاطر نموديمبعد از آن . لوله كشي صابون مايع را در مدرسه انجام داديمما ديروز : كاربرد زمان گذشته.  
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شـويم و   هاي خود را بعد از رفتن به توالت و قبل از غذا خوردن بشوييم بيمـار نمـي   تدساگر ما : جمالت شرطي كاربرد
 . ه بيماري همكالسي هاي خود را نيز بيمار نمي كنيمناخواست

  
  نوشتندر صحبت كردن، گوش دادن، خواندن و  مؤثرمهارت هاي 
در اينجا . هاي گروهي و داستان ارايه شد ت كردن و گوش دادن، با عناوين بحثبهاي بسياري براي صح ايده در فصل سوم،

  . كنيم مي چند ايده ديگر در مورد خواندن و نوشتن مطرح
را  بهداشـتي اي كـه يـك تصـوير     هـاي خالصـه   توان از متون ساده آغاز كرد، مانند نوشـته  روخواني را در ابتدا مي: خواندن

  . كند ميتوصيف 
هـا   اين روشي است كه با آن بچه. گويم گويد كه من مي او كلماتي را مي. كنم من با او صحبت مي .كنم من با برادرم بازي مي

  . آموزند ميگفتگو كردن را 
  .رساند دهد يا يك پاراگراف كوتاه را به پايان مي تواند شامل چند جمله باشد كه يك تصوير را شرح مي مي :نوشتن

  ........................................من. بسيار مراقبت هستم،رود ميمن زماني كه خواهر كوچكم با چهار دست و پا در آشپزخانه راه 
 ناتواننـد از داسـت   مي دانش آموزان. مرتبط شوند بهداشتي استان هايتوانند به د خواندن و نوشتن ميرت هاي مهاو باالخره، 

 هـا  ناتوانند با استفاده از ايـن داسـت   ها مي  آن . شوند، شروع كنند يي كه برايشان خوانده ميآنهايي كه قادرند بخوانند يا از ها
  . تمرين كنند

خانـه   اي كـه در  سـاله  10بچـه   پدر و مادر هر دو بيرون از منزل هسـتند و پسـر   :توجه كنيدساده براي نمونه به اين داستان 
به اين پسـربچه يـاد داده   . هم خيلي داغ است شكشد و بدن شود كه نوزاد بسيار سريع و به سختي نفس مي است، متوجه مي

او كوشـش  . عت زياد كودكان خردسـال را از بـين ببـرد   تواند با سر ميكه الريه هستند  شده كه اينها عاليم خطر ابتال به ذات
گويند كـه منتظـر بمانـد     آنها به او مي .دهند هستند، مطلع كند اما آنها كاري انجام نمي شترهايي را كه در اطراف كند بزرگ مي

ترتيـب نـوزاد    بـه ايـن   ،دهـد  دهد و خود به كاركنان بهداشتي خبر مي او به حرف آنها گوش نمي. مادرش برگردند تا پدر و
  . يابد نجات مي

  ...  بار تنفس در دقيقه 50! خطر
  )پنوموني(الريه  عاليم بيماري ذات

  : توانند بر اساس اين داستان مي دانش آموزان
خوانـدن داسـتان را شـروع     دانش آمـوزان تواند حتي قبل از آنكه  معلم مي. به سواالت مطرح شده توسط معلم پاسخ دهند

 . هاي داستان پي ببرند ترين قسمت مهمها بتوانند به   آن مطرح كند تا  نمايند، سواالت را

ترهايش سرپيچي كند؟ آيا پسربچه حق داشت، از بزرگ«براي مثال . در مورد داستان بحث كنند « 

بهداشتيبراي مثال از ديدگاه كاركنان (بازنويسي كنند يا به تفصيل شرح دهند از ديدگاه سايرين  داستان را .( 

مشابه ديگري بنويسيند استان هايد . 

يي كـه  آنهاهايي كه عصباني هستند و  براي مثال بچه. (شروع كنند بهداشتيتوانند از يك پيام  مي دانش آموزاناز طرف ديگر 
بيـابيم  را  آنهاپس ما بايد بكوشيم علت رفتار . كنند خيلي ناراحتند، چنين رفتار مي رفتار نامناسب دارند، اغلب به دليل اينكه

بـراي ايـن   . شود ساخته مي دانش آموزانتواند به داستاني منجر شود كه توسط خود  اين كار مي ).كمك كنيم آنهاو سپس به 
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توانند يا از سمت راست  اين تصاوير مي. سازي كنيم زمينه تصاويراي از  يا از طريق مجموعهبحث كار الزم است يا از طريق 
را  آنهـا بحث كننـد و   آنهاها ابتدا بتوانند در مورد   داده شوند يا طوري قاطي شوند كه بچهنشان ها  ها به بچه به ترتيب شماره

توانند اين تمـرين را بـه صـورت دو     مي دانش آموزان .يزي در موردشان بنويسند، در جاي مناسب قرار دهندچ قبل از آنكه
شروع به نوشتن كنند، اين است كه داستان را آغاز كنـيم   دانش آموزان روش ديگر براي اينكه. نفري يا سه نفري انجام دهند

ي براي پيشرفت زبان محسوب بدر هر دو مورد، داستان وسيله خو. ها اجازه دهيم خودشان آن را به پايان برسانند  آن ولي به 
  .سازند كه به بخش واقعي زندگي ربط دارند هايي مرتبط مي شود، زيرا زبان را به موقعيت  مي
  

  كسب اطالعات و تفسير آنهاي   مهارت
در زبـان بـه شـمار     مطالعـه مهارت هاي وسيله بسيار خوبي براي توسعه  بهداشتيهاي سطوح باالتر، موضوعات  در كالس

الزم است تا بتواند مانند يك فرد بزرگسال مسـتقل و   زدانش آمواساسي كه براي هر مهارت هاي  در اينجا برخي . روند مي
  . آورده شده است سالمتدر كنار هر مهارت يك مثال مبتني بر . شوند بگيرد، مطرح ميياد  مؤثر به طور

هـا اسـتفاده     هاي اوليه براي دانستن روش درمان سـوختگي  از دستورهاي كمك دانش آموزان: ها  يافتن اطالعات از كتاب -1
  . كنند مي
يـك موضـوع   دربـاره   سالمتفت آموزش ليك پم دانش آموزان: دادن نكات مهم دستخالصه كردن اطالعات بدون از -2

 . كنند چهارم اندازه اصلي خالصه مي ، به نسبت يكبهداشتي

آب تهيـه   سـالمت در مـورد   بهداشتيهايي را از طريق گفتگو با كاركنان  يادداشت دانش آموزان: هاي مفيد تهيه يادداشت -3
 . كنند مي

انـد،   ي كه براي شناسايي و كمك به كودكان معلول انجـام داده از اقدامات آموزان دانش: تهيه گزارش از اقدامات انجام شده -4
 . كنند گزارش تهيه مي

بحـث مفيـدي را در مـورد چگـونگي كمـك بـه قربانيـان ايـدز در جامعـه           دانش آموزان: بحث گروهي و ارايه گزارش -5
 . كنند ريزي و هدايت مي طرح

 .كنند ريزي مي يي را براي ايمني جاده طرحها فعاليت آموزان دانش: ريزي روشن و دقيق براي اقدام برنامه -6

  
   بهداشتيهاي درسي ـ ارتباط دروس با يكديگر بر اساس يك موضوع  در كل برنامه سالمت

اين مساله به طور معمول به دو صورت اتفاق . شود باعث به هم پيوستن دروس بسياري مي بهداشتيهاي  ارايه و تقويت ايده
هاي ممكن در طـول يـك    ها توافق كند كه يا از تمام فرصت  تواند جهت فهم بيشتر اين ايده هر مدرسه و كالسي مي. افتد مي

به آمـوزش  ) مثال دو هفته(تري  استفاده كند يا در دوره كوتاه بهداشتيترم و يا يك سال تحصيلي براي آموزش يك موضوع 
  . آن بپردازد

 آمـوزش در سـاير دروس و بـا بـه    شـده و سـپس از طريـق     ها در يك درس و اغلب در درس علوم ارايـه  معموال اين ايده
  . شود تمام موضوعات درسي ارايه شده در آن زمان، تقويت مي كارگيري 

كالس چهارم ابتدايي در طـول  آموزان  كه براي آموزش دانش) بهداشتيآب سالم و (تر  در اينجا مثالي از يك موضوع مفصل
  . شود يك سال تحصيلي در نظر گرفته شده، ذكر مي
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  ) سالگي 10(براي كالس چهارم ابتدايي  بهداشتيآب سالم و 
  در علوم 

سـازي   انتقال از آب آلوده و نحـوه سـالم   هاي قابل پنج درس از موضوعات درسي، تفاوت بين آب سالم و ناسالم، بيماري
 . كند آب را بررسي مي

  در زبان 
ايـن آب   :اسـت، ماننـد   آنهايي دربـاره   با استفاده از مثال) آب صفات(دروسي از برنامه درسي در مورد چگونگي توصيف 

 .... ها مطمئن است و براي نوشيدن بچه صاف تميز نيست، اين آب جوشيده

 ميز و كثيـف  ب تآ درباره آنهاهاي ارايه شده به  دهند، يكي از متن تمرينات درك مطلب را انجام مي دانش آموزانوقتي كه
 . است

 نهابا خواندن داستشود، داستان بنويسند، ابتدا  مي خواسته آنهاوقتي كه ازĤكننـد و سـپس    درباره آب آلـوده تمـرين مـي    يي
 . كنند باره نوشته و آن را به نمايش تبديل مي داستاني در اين

  در رياضيات

گيرند گيري حجم آب را ياد مي ، اندازه دانش آموزان . 

كنند ماني استفاده مياز اين توانايي براي تهيه مايع خوراكي ـ در آنها . 

گيري حجم استفاده كنند براي اندازه ليوانمعمولي مانند از وسايل گيرند كه چگونه  ياد مي آنها . 

كنند و يك نمودار ستوني ساده تهيه مي مسافت بين خود و منابع آب را اندازه گرفته آنها . 

  در تعليمات اجتماعي

ندكن نقشه منابع آب را رسم مي دانش آموزان . 

كنند به منابع آب و حفاظت از اين منابع توجه مي آنها . 

 در هنر و كاردستي 

سازند براي برداشت آب از ظروف ميهايي  كنند و مالقه براي حفاظت از منابع آب پوسترهايي طراحي مي دانش آموزان .  
  در موسيقي 

كنند تر اجرا مي  كوچك زاندانش آموسازند و براي  مي را» آب تميز«تر سرود   بزرگ دانش آموزان . 

ريزي شده و به دنبال گـزارش وبـا در    است كه براي دو هفته كار در كالس دوم راهنمايي طرح "ا وب"  مثال بعدي در مورد
تر بوده و زمينه رقابت بيشتر را نسبت به مثال قبـل فـراهم     ها گسترده  توجه كنيد كه چگونه فعاليت. منطقه تهيه گرديده است

  . ندكن مي
  در تعليمات ديني 

 دانش آموزان آيات و روايات مربوط به آب و سالمتي آن را جمع آوري و براي ساير دانش آموزان مطرح نمايند. 

  
  پيشگيري از وبا ... موضوع خاص

 هـا، علـل، عاليـم و     اين درس. شوند ارايه مي بهداشتيخاص به طور مشترك توسط معلم و كارمند  بهداشتيدو درس ابتدا 
اگرچه بيماران، مشكوك به وبا هستند اما الزم است در اسرع وقت بـه   كه دنكن هاي درمان وبا را بررسي كرده و تاكيد مي راه
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آب و غـذا و شسـتن    سالمتاهميت سپس . داده شود آنهابيمارستان منتقل شوند و مايع خوراكي ـ درماني نيز بايد فورا به  
  . شود از آلودگي به طور مستمر تاكيد ميها با صابون به منظور پيشگيري   دست
  زبان 

در زمـان اپيـدمي وبـا     دانش آموزانهاي خواندن، شنيدن و درك مطلب با استفاده از داستاني درباره چگونگي كمك  فعاليت
ابتال به وبـا   در مدرسه به ما گفتند كه مواردي از آنها«: كنند اين جمله آغاز مي با داستان خود را دانش آموزان. شود انجام مي

  » .كنند آن را باور نكردند در شهر ما ديده شده است، اما مردمي كه در اطراف خانه ما زندگي مي
  علوم 

 آنهـا .دهنـد  توانند منابع آب را آلوده كنند، آزمايشي را انجـام مـي   ها مي  براي اينكه نشان دهند كه چگونه توالت دانش آموزان
هـايي ماننـد وبـا را انتشـار      توانند بيماري ها و سبزيجات شسته شده با آب آلوده مي  يوهكنند كه چگونه م همچنين بررسي مي

  . دهند
  رياضيات 

مـورد   شستن ظروف و سـبزيجات شود، چه آبي براي  چگونه آب سالم در منزل تهيه مي: در مورد موضوعات دانش آموزان
سـپس نتـايج را بـا نمودارهـا نشـان      . دهند انجام مي راهايي  شوند، بررسي گيرد و چگونه ظروف خشك مي استفاده قرار مي

كنند و  در معرض آفتاب خشك مي مثال چند نفر از افراد منزل، ظروف رابه عنوان . آورند ها را به دست مي دهند و نسبت مي
  . كنند اين كار را نمي چند نفر

  تعليمات اجتماعي 
 آنهـا . كننـد  استفاده مـي  آنهاآوري آب تهيه نموده و از  براي جمع 1يكنند و فلوچارت نقشه منابع آب را رسم مي دانش آموزان

  . تواند آلوده باشد كنند كه در كدام نقاط، آب مي بحث مي
  هنر و موسيقي 
ترتيـب داده  » وبـا «پوسترها و سرودهايي را براي استفاده در مراسم راهپيمايي كه مدرسه در زمينه پيشگيري از  دانش آموزان
  .كنند است، تهيه مي

                                                 

ا مجموعه و ي دار بين آنها وسيله نمادهاي خاص و خطوط جهت به پيشرفت كارها، اطالعات و  نموداري است براي نمايش داده) Flowchart (فلوچارت - 1
   .دهد تورالعمل ها و ترتيب اجراي آن ها را نمايش ميترسيمات قرار دادي كه دسو  اي است از اشكال
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   5فصل 
  تر از كالس درس فرا سالمت

  ارتقاي سالمت عمومي مدرسه و بهسازي محيط 

 توانند، انجام دهند آنچه كه مدارس در زمينه ارتقاي بيشتر تغذيه و ايمني غذا مي 

  توانند الگوي مناسبي جهت ارتقاي سالمت و سالمت باشند  مي دانش آموزانچگونه معلمان و 

 براي قبول مسووليت در قبال حفظ سالمت ديگران  آموزاندانش هاي تشويق  راه 

  نقش مديران مدرسه در ارتقاي سالمت 

  كار با جامعه براي باالتر بردن سطح سالمت 

  كنند را درگير مي دانش آموزانهاي مدرسه و جامعه كه  و ساير فعاليت  انماگها، پيش هاي انجمن فعاليت. 
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  مدرسه  سالمت -1 
آموزان مفيد باشـد و هـم يـك الگـوي مناسـب بـه        د امكان سالم و ايمن باشد تا هم براي معلمان و دانشدر حمدرسه بايد 

آن نيست بلكه شـامل   و محيط اطراف ها ساختمانهمانطور كه در فصل اول گفته شد، مدرسه فقط شامل . جامعه ارايه دهد
  . كنند كليه افرادي است كه در آن و براي آن كار مي

  
  و محيط اطراف مدرسه  ها انساختم

 اين موضوع براي بعضـي از مـدارس امكـان   . تا حد امكان ايمن، تميز و جذاب باشندبايد و محيط اطراف مدرسه  ساختمان
هـاي سـالم دارنـد و درهـا و      ، معماري داخل، اسباب و وسايل مناسب و سـقف ساختمانير مدارس است زيرا از سا ترپذير 

اما بيشتر مدارسي كه در مناطق فقيـر شـهري و    ،محفوظند ا مقاوم و در برابر ورود حشراتهايشان در مقابل آب و هو پنجره
ي هـا  سـاختمان مجبورنـد در   دانش آمـوزان و  بسياري از مديران، معلمان. مناطق روستايي قرار دارند فاقد اين مزايا هستند

امـا همـين مـدارس     ،كـافي هسـتند   وسـايل  هاي درس و حتي بعضي از اين مدارس فاقد كالس. كار كنند  شلوغ و نامناسب
  .تر شوند تر و جذاب ترين شرايط تميزتر، ايمن توانند حتي در سخت مي
 توان جارو كرد و محيط اطراف آنها را مي ها ساختمان. 

 كند اين كار به ايمني افراد در برابر حشرات و مارها كمك مي. (توان كوتاه كرد ها را مي علف .( 

 كاشت و از آنها مراقبت كردتوان گل و گياه  مي . 

  حفر كرد زبالههايي براي دفن  توان از چوب و فيبر ساخت و همچنين گودال را مي زبالهظروف . 

 توانند يكديگر را به حفظ پاكيزگي محيط تشويق كنند مي دانش آموزان . 

   حيط اطراف مدارس توجه نمايند تا آنها و م هاساختمانتوانند افراد محل را ترغيب كنند كه به  والدين و رهبران جامعه مي
  .توان مردم را تشويق كرد كه حيوانات را دور از محيط مدارس نگهداري كنند در مناطق روستايي مي. را كثيف نكنند

  
  عمومي  سالمتمنابع آب و 

ز اسـهال و بسـياري از   ترين راه پيشگيري ا ترين و آسان هاي آلوده به مدفوع، شايع پيشگيري از انتقال عفونت از طريق دست
هاي تميز و مناسب همراه با آب  تواند فراهم كند، توالت كه يك مدرسه مي بهداشتيبهترين امكانات . هاي ديگر است بيماري

آمـوز   دانـش  40ساختن توالت در مدرسه بايد اولين اولويت باشد و به ازاي هر . ها است  سالم براي آشاميدن و شستن دست
هـا و منـابع آب     امـا هنگـامي كـه توالـت    . بايد در نظر گرفتـه شـود  دانش آموز يك دستشويي  60ي هر و به ازايك توالت 

  : از طرق زير وجود دارد بهداشتيهاي  نامناسب هستند يا حتي وجود ندارند، امكان بهبود فعاليت
  كنند يه شده رعايت ميهاي بهداشتي ته در مورد توالتكه را هايي  نامه آئين دانش آموزاناطمينان حاصل شود كه . 

 ها تهيه شود  آب سالم، تميز و كافي براي آشاميدن و شستن دست.  
  

  غذا و ايمني آن 
دهنـد   اما اگر با همين امكانات اندك ايـن كـار را انجـام     د،آموزان امكانات كافي ندارن بيشتر مدارس براي تامين غذاي دانش

 مسوولين بوفـه هـا  ، ذخيره و محافظت غذا به نحو مطلوب و كنترل ش آموزاندانبايد بدانند كه ارايه رژيم غذايي مناسب به 
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هاي خاصي دارنـد كـه توسـط مدرسـه      ها و دكه  برخي مدارس، بوفهزيرا از نظر پاكيزگي و نداشتن بيماري بسيار مهم است 
بايـد از نظـر نداشـتن بيمـاري و     ايـن افـراد    .كند هاي آنها نظارت مي مدرسه بر فعاليتووليني دارد كه سمشود و يا  اداره مي

 گـاهي  .مواد غذايي عرضه شده و بهداشتي بـودن آن اسـت   اين روش بهترين راه كنترل نوع  .رعايت بهداشت كنترل شوند
گرد در اطـراف مدرسـه    البته گاهي اوقات فروشندگان دوره. خود غذا به مدرسه بياورندبا مجبورند  آموزاندانش نيز اوقات 

  : انجام دهد، آمده است تواند اينجا چند اقدام كه هر مدرسه ميدر . وجود دارند
اغلب نوجوانان بدون خوردن صـبحانه در  (به مدرسه  آمدنبه خوردن يك وعده غذايي قبل از  دانش آموزانتشويق كليه  -1

نوبـت دوم ـ   كنند يا بدون خوردن يك وعده غذايي كامل در  شوند، زيرا صبح خيلي زود خانه را ترك مي مدرسه حاضر مي
  ). شود يي آنها لطمه وارد ميادر هر دو مورد به كار. شود يابند زيرا ناهار خانواده ديرتر آماده مي مدارس دو نوبته ـ حضور مي

توان بدون صـرف   هايي كه مي راه آورند و بحث با والدين در مورد با خود به مدرسه مي دانش آموزانكنترل غذاهايي كه  -2
  . ها تهيه كرد آنتري براي  غذيهزينه اضافي، مواد م

 دانـش آمـوزان  . پوشانند و خود نيـز هميشـه پـاكيزه هسـتند     مطمئن شويد كه فروشندگان مواد غذايي روي غذاها را مي -3
  . فروشندگان مواد غذايي در مدارس بايد معاينه پزشكي شوند. توانند در اين زمينه كمك كنند مي
  . ها را بفروشند تشويق فروشندگان مواد غذايي تا بهترين خوراكي و دانش آموزان توصيه خريد بهترين مواد غذايي به -4
  ).توانند يكديگر را نظارت و كنترل كنند مي دانش آموزان(ها در حين غذا خوردن  تاكيد بر اهميت پاكيزگي دست -5
  

  مدرسهپايش 
 مدرسه تميز، ايمن و مرمت شده است؟  ساختمانآيا : مدارس ساختمان 

 ها و امكان دفع بهداشتي فضوالت در  هاي بهداشتي، آب سالم براي آشاميدن و شستن دست آيا توالت :ت عموميسالم
 مدرسه وجود دارد؟ 

 خطر است؟  نوجوانان بيمدرسه تميز، جذاب و براي سالمت  آيا محيط: محيط مدرسه 

 شود؟  وامل خطرآفرين نظارت ميو ساير ع ، جاده هاي نزديك مدرسهيابان هاخآيا بر : ايمني براي نوجوانان 

 شود؟ آيا سالمت فروشندگان مواد غذايي كنترل مي: ايمني غذا  
  

  آموزان و معلمان دانش: الگوي مناسب
كنـد،   آموزان تا حدودي در مورد مدرسه قضاوت مـي  همه مردم در اين نكته كه جامعه از روي ظاهر و رفتار معلمان و دانش

با سـاير افـراد جامعـه     آنهاو رفتار مناسب آموزان  و آراستگي دانشه مدارس بايد بر پاكيزگي به همين دليل هم. توافق دارند
ما به دنبال معلمـاني هسـتيم   . گرديم هاي ديگر رفتار سالم نيز مي ما به دنبال نشانه اما در مدرسه مروج سالمت،. تاكيد نمايند

) معمـوال در وقـت آزاد خـود   (هاي فوق برنامه  ده انجام فعاليتداشته باشند و آماكه به سالمت خود و ديگران عالقه واقعي 
  . در مدرسه باشند سالمت ارتقايجهت كمك به 

هاي  و سازماندهي انجمن سالمتهاي  در اين فصل توضيح داده خواهد شد كه چگونه معلمان بايد در تشكيل و اداره كميته
ختر و پسري هستيم كه به سالمت خود، اعضاي خانواده، دوستان آموزان د ما به دنبال دانش. مدرسه مشاركت كنند بهداشتي

راي كمك ب دانش آموزانيك روش تشويق . مند باشند كنند، عالقه مراقبت مي آنهاتري كه از  هاي كوچك و به خصوص بچه
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بچـه هـاي   يـا   هـاي اول  كالس دانش آموزانهاي باالتر را با يكي از  كالس دانش آموزانبه يكديگر، آن است كه هر يك از 
شـوند و در   اي ناميده مي آموزان، خواهران يا برادران مدرسه برخي اوقات، اين دانش. دبستاني دو به دو با هم جور كنيم پيش

  . تر خود را انتخاب كنند  شود تا برادر يا خواهر كوچك خواسته مي دانش آموزانبسياري از مدارس از 
دانـش  ر فراتر از بررسـي و نظـارت بـر پـاكيزگي و نظافـت      انند، اين روابط بسيتر درك ك  بزرگ دانش آموزانمهم است كه 

ب، دوست، معلـم و مراقـب خـوب نيـز     ستر در عين حال بايد الگوي منا  يك خواهر يا برادر بزرگ. تر است  كوچك آموزان
  . باشد

  
  : خود كمك كنند »اي مدرسهدوستان «توانند به  مي دانش آموزانچگونه 

 هاي ترتيب دهند و با آنها بازي كنند بازي. هايي را براي خواندن تهيه كنند ا كتاببازي ي اسباب . 

 هايي را كه با شعر همراه است به آنها ياد دهند سرودهاي ساده بهداشتي و بازي . 

 ها را به آنها نشان دهند  ها و تميز كردن محل بريدگي  مهارت هاي بهداشتي ساده مانند شستن دست. 

 دانـش  براي اين كار بايـد مطمـئن شـويم،    . (افظت كنند و به آنها نشان دهند كه چگونه از خود مراقبت نماينداز آنها مح
 .) كنند تر به آنها تحكم نمي  بزرگ آموزان

  به آنها كمك كنند، غذاي مناسب بياورند يا بخرند 

 با مشاركت آنها سبزي و درخت بكارند  
  پايش 

 نوجوانان آيا 

  تميزند؟ 

 تر كردن مدرسه خود فعالند؟   تيدر بهداش 

  مفيدند؟  )تر و سالمندان  به خصوص كودكان كوچك(براي ديگران 

مندند؟  به ارتقاي سالمت عالقه 

كنند؟ به مدرسه خود افتخار مي 

 معلمان  آيا

  تميز و مرتب هستند؟ 

  الگوي مناسبي براي شيوه زندگي سالم هستند؟ 

 مند هستند؟  آموزان و والدين آنها عالقه دانش از مسايل بهداشتي آگاهند و به سالمت 

 كنند؟  به سالمت عمومي و محيط مدرسه خود افتخار مي 

   در رابطه با جامعه فعالند؟  
  

   دانش آموزانپذيري  مسووليت
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پيشـگامان  و بهداشتياران و  نماينده انجمن اولياء و مربيان ،توانند شامل معلمان كه مي سالمتهاي  در اين فصل درباره كميته
دانـش  به عالوه شـركت دادن  . را مورد بازديد و بررسي قرار دهند همدرس سالمتها بايد   اين كميته. كنيم باشند، صحبت مي

  : اند كه عبارتند از هاي بسياري با موفقيت آزمايش شده روش. مدرسه مفيد است سالمتدر اداره روزانه    آموزان
  شدن نوبـت بگيرنـد   نماينده اجازه دهيم براي دانش آموزانالبته بهتر است به . سبراي هر كال» سالمت نماينده«انتخاب .

 . اران مدارس در كشور ما در حال اجرا استبهداشتياين برنامه در حال حاضر با عنوان 

 از مدرسه تا جامعه  سالمتهاي همگاني  با همكاري والدين و بسيج بهداشتيهاي  كمك به سازماندهي مناسبت 

  مدرسه  سالمتآموزي با همكاري يك معلم در سمت مشاور به منظور رسيدگي به وضع  دانش سالمتكميته انتخاب 

  و كشـاورزي   سـالمت براي مدرسه و تعيين رييس و معاونان در امور ايمنـي، غـذا،   » بهداشتيتشكيالت «در نظر گرفتن
 به تعداد مناسب ) پرورش سبزيجات(

 يـا   بهداشـتي هـاي   خاص در مدرسه ماننـد انجمـن   بهداشتيهاي  ت به وضعيتهاي داوطلب و مسوول نسب تشكيل گروه
نماينـدگان خـود را انتخـاب كننـد و      دانش آموزانمهم است كه . مدرسه سالمتو ارايه گزارش به كميته  سالمتن ماپيشگا

بايـد   دانش آمـوزان ). ودش مسووليت واگذار مي آنهاطور كه در منزل به  همان(داده شوند  آنهاهاي واقعي به  سپس مسووليت
ايـن بـه   . فوق برنامه و وظيفه اضافي تلقي نكنند  سري فعاليت را صرفا يك آنهابخش ببينند و  ها را جالب و لذت  اين فعاليت

بايد در هنگام نياز، مورد حمايت قرار گيرند و برايشان كارهاي سنگين و كثيف مانند زراعت  دانش آموزانآن معنا است كه 
دهنـد، تحسـين و    بايد هميشه براي كاري كه انجـام مـي   آنها. در نظر گرفته نشود توالت هانظافت انبارهاي زباله يا  ها،  زمين

 . تشويق شوند

  
  : تواند انجام دهد كارهايي كه كميته سالمت مي

 يق به رعايت آن ونظارت بر پاكيزگي مدرسه و تش 

  كمك به تبديل مدرسه به يك مكان جذاب 

 و كاشت درخت  توسعه باغباني 

 جاده نزديك به آن يا و خيابان  ،بازديد و بررسي ايمني مدرسه 

  نظارت بر سالمت مواد غذايي و فروشندگان آنها در مدرسه 

  دانش آموزانبررسي سالمت آب مدرسه و استفاده مناسب از آن توسط  

 به اجراي طرحهاي بهداشتي در مدرسه  كمك  

  مركز امداد كمك به سازماندهي اتاق سالمت يا 

  ايجاد ارتباط نزديك با كاركنان سالمت محل 

   پيگيري مشكالت بهداشتي و كمك در جهت رفع نواقص 

   همكاري در اجراي برنامه آموزش دانش آموزان، كاركنان و اولياء  

   هاي پايش بهداشتي و آزمايش آنها طرح سواالت بهداشتي، فرم  
  

  نجام دهد؟ تواند ا نماينده معلمان چه كارهايي مي
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از  دانـش آمـوزان  معلمـان و  سـاير  منـد باشـند،    در مـدارس خـود عالقـه    سـالمت  ارتقـاي وقتي نمايندگان معلمان واقعا به 
تواننـد ديگـران را هـدايت     نمايندگان مـي  آنهاهاي بسياري وجود دارند كه از طريق  روش. كنند پيروي مي آنهاهاي  راهنمايي

موضـوع   4امـا عـالوه بـر اينهـا     . هايي كه قبال ذكر شد، شروع و تقويت شوند تا تمام فعاليتبايد كمك كنند  آنهاالبته . كنند
  : اند از عبارتكه  ديگر وجود دارند كه بايد بررسي شوند

  مدرسه  سالمتمقررات 
سودبخش شوند،  تنظيم و توسط اعضاي مدرسه رعايت مي دانش آموزاناي كه با توافق كاركنان و  ساده بهداشتيآيا مقررات 

  خواهند بود؟ 
 ) پايش(استانداردها 

  هاي مدرسه را پايش كنند؟  طراحي كنند تا با استفاده از آن فعاليت پايشتوانند يك فرم  مي دانش آموزانآيا معلمان و 
  ها   اجتماعات و گردهمايي

تواند توسط خود  ه كرد؟ و آيا اين كار مياستفاد بهداشتيهاي  ها و ايده  توان به طور منظم براي ارايه پيام آيا از اجتماعات مي
  هاي مختلف مانند نقل داستان، خواندن شعر و سرود يا اجراي نمايش انجام شود؟ به روش دانش آموزان
   بهداشتيموضوعات 

  براي تقويت و پايش در طول يك هفته، يك ماه يا يك ترم انتخاب كنند؟  را بهداشتيتوانند، موضوعات  آيا مدارس مي
   آنهادارس و اجتماعات م -2

  ين و رهبران اجتماعي دوال ،مدرسه: جلب مشاركت و همكاري
الزم است والدين نيز بـه مـدارس   . نياز داردو جامعه مناسب به همكاري والدين  بهداشتيهر مدرسه براي ارايه يك الگوي 

  . را درگير نمايند آنهاكمك كنند، همانطور كه مدارس بايد به والدين كمك كرده و 
  

 والدين  پايش

  مندند؟  عالقه فرزندشانآيا به سالمت  
 كنند؟  مدارس را ياري و حمايت مي سالمتهاي  آيا فعاليت  
 پذيرند؟  هاي جديد مدرسه را مي آيا ايده  
  اند، سربلندند؟  هايي را پذيرفته شان فعاليت فرزندآيا از اينكه  
  

  با خانواده  دانش آموز
اينكار شايد بهتـرين  . گيريم هايشان در نظر مي به خانواده بهداشتيهاي  دهندگان پيام عنوان انتقالرا به  دانش آموزاناغلب ما 

هايشـان را در آنچـه    را افرادي به شمار آوريم كه خانواده دانش آموزانروش ارتباط مدرسه با خانه نباشد و به جاي آن بايد 
 دانـش آمـوزان  دهند از آنچه  ي در نظر بگيريم كه به مدارس اجازه ميكنند و برعكس والدين را افراد اند، سهيم مي ياد گرفته

كـه معرفـي كـرده،     بهداشـتي هـاي   منظور آن است كه مدرسه بايد والدين را در اولويت. دهند، آگاه شوند در منزل انجام مي
  . عه مشورت كندهاي كمك به سالمت جام بايد ياد بگيرند و راه دانش آموزاندر مورد آنچه  آنهاسهيم كند و با 
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   ايم، به شما نشان دهيم؟ توانيم آنچه را كه در مدرسه ياد گرفته آيا مي
تواننـد بـه والـدين منتقـل      ، به آساني ميبيماري هاها مانند ايمني جاده و پيشگيري از   مدارس بايد درك كنند برخي موضوع

از ايـن  .  به لحاظ فرهنگي، حساسيت بيشتري دارنـد هاي ديگري مانند تغذيه و معلوليت احتماال شوند، در حالي كه موضوع
برقراري ارتباط با بزرگسـاالن اهميـت دارد و معلمـان بايـد بـا       مؤثر هاي زندگي مانند راهمهارت هاي اي از  رو توسعه دسته

هـاي مشـكل بـا     تواننـد در مـورد موضـوع    مـي  دانـش آمـوزان   .هـا برآينـد    درصدد توسعه اين مهـارت  دانش آموزانكمك 
بنابراين معلمان بايـد  . گويند، چگونگي و زمان آن بينديشند هايشان بحث كنند به شرط آنكه به دقت درباره آنچه مي انوادهخ

، والـدين و  دانـش آمـوزان  بـا   آنهـا در هنگام طرح چنين موضوعاتي دقت الزم را به عمل آورند و با احتياط زياد در مـورد  
ترهـا آمـوزش    را براي مخالفت بـا بـزرگ   دانش آموزانمدرسه ما «: معه پيام دهديك بار كه جا. رهبران اجتماعي بحث كنند

همچنين مهم است، به خاطر داشـته باشـيم   . شود رود و همكاري بين مدرسه و جامعه ضعيف مي ، اعتماد از بين مي»دهد مي
ترها  موجب برخورد با والدين و بزرگتوانند انجام دهند كه ابدا  در منزل كارهاي بسيار مفيد و مهمي را مي كه دانش آموزان

  : اين كارها شامل موارد زير است. شود نمي
 تر، خواندن داستان و نشان دادن تصاوير به آنها   هاي مطمئن و ايمن براي بازي كودكان كوچك بازي ساختن اسباب 

 تر   هاي كوچك تميز و ايمن نگه داشتن بچه 

  پرورش گياهان و سبزيجات 

 تله موش و چيزهاي بسيار ديگر  هاي آب، د براي خانه مانند سرپوش آب و غذا، مالقه، صافيساختن وسايل مفي 

  اقدامات بهداشتي مناسب 

 پيشگيري از تكثير حشرات مثل پشه و ...  
  

  مدرسه  سالمتكميته 
اني انتخـاب  از ميـان كسـ  هـا    اين كميتـه اعضاي . مدارس است سالمتهاي  يك روش ارتباط مدارس با جوامع، ايجاد كميته

جلسه تشـكيل دهـد و در مواقـع     هر ماهتواند  اين كميته مي. توانند به طور منظم در مدرسه حضور داشته باشند شوند كه مي
نيـز  ) آينـد  خاصي در زمينه تامين آب سالم و يا ايمني در مدرسه به وجود مي بهداشتيمشكالت ي كه مانند هنگام(ضروري 

و وظايف اين كميته در دستورالعمل مدارس مروج سالمت مشـخص شـده   يط عضويت شرا. جلسات خاصي را برگزار كند
 1.است

  آيند  وقتي والدين به مدرسه مي
دانـش  تـوان از   مـي . كنند برگزار ميبا حضور والدين را » مراسم افتتاحيه«بسياري از مدارس به طور معمول يك بار در سال 

انـد از طريـق    آمـوزش ديـده   آنهاداراي اولويتي را كه در مود  بهداشتيهاي  هاي انجام شده و ايده خواست تا فعاليت آموزان
خاصـي را ترتيـب    بهداشـتي هـاي   در برخي كشورها، مدارس نمايشـگاه . سرود، شعر، بازي و نمايش عروسكي نشان دهند

بيننـد و در عـين    تعليم مـي شان نوجوانانبتوانند يك بعدازظهر را در جايي كه  والدينشانو  دانش آموزان آنهادهند كه در  مي
كننـده   آميـز و سـرگرم   توانند بسيار موفقيـت  هايي مي چنين نمايشگاه. مناسب را تمرين كنند بگذرانند بهداشتيحال اقدامات 

                                                 
  .مراجعه نماييد در جمهوري اسالمي ايران مدارس مروج سالمتاجرايي دستورالعمل  به كتاب ١
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نـد آن را  نتوا آمـوزان نيـز مـي    ريـزي بـراي نمايشـگاه كمـك كنـد و دانـش       تواند در برنامـه  مدرسه مي سالمتكميته . باشند
  . دنكن سازماندهي

  
  پذير در نمايشگاه سالمت اي امكانه فعاليت

  دانش آموزاناجراي نمايش، سرود و نمايش عروسكي توسط 

 هاي بهداشتي هايي براي نصب پيام ها و جايگاه  تدارك بازي 

 داوري مسابقات داستان، سرود يا پوستر بهداشتي 

 ات دانش آموزيبرگزاري مسابق 

 توسط كاركنان سالمت منطقههاي عملي  ايراد سخنراني و اجراي فعاليت 

 و غذاهاي ساده بهداشتي تهيه شده توسط آنها  دانش آموزانهاي فروش سبزيجات پرورش يافته توسط  ايجاد غرفه 

 هاي اوليه  آموزش كمك 

  فروش براي دانش آموزانتهيه شده توسط   بازيوسايل ها و   بازي ارايه اسبابمايشگاه و نبرگزاري  
  هاي همگاني در جامعه  سيجهاي عملياتي و ب پروژه

سـازي مشـاركت    از قبيل ايمني جاده، هشدار ايدز و ايمـن  سالمتهاي همگاني  برخي اوقات، مدارس مايل هستند در بسيج
مناسـبي در   بهداشـتي هاي  توان بسيج آيد، مي خاصي به وجود مي بهداشتيهنگامي كه در يك منطقه، اپيدمي يا مشكل . كنند

هـاي محلـي    تري توسط مدرسه يـا انجمـن   توان در مقياس كوچك هاي عملياتي را مي گاهي پروژه. دسطح منطقه برگزار كر
  . كار كنند )يا كشاورزي بهداشتيكاركنان براي مثال (به هر حال مهم است كه مدارس با كمك يكديگر و سايرين . آغاز كرد

  
  پذير هاي عملياتي امكان پروژهو هاي همگاني  برخي بسيج

 كمك به معلولين ، تغذيه، حفاظت از خاك، ايمني جاده، سازي ايمن، زآموزش ايد 

 تهيه وسايل كمكـي بـراي نوجوانـان    ، پرورش سبزيجات و درختان ميوه، ها  هاي مهدكودك بازي براي بچه ساخت اسباب
  كاشت درخت و حفاظت از منابع آب، كمك به افراد سالمند بومي، معلول

ريزي  هاي خارج از كالس را طوري طرح هاي آموزشي و ساير فعاليت ، بايد فعاليتهداشتيبهاي  در هنگام سازماندهي بسيج
تواننـد   خيلي بهتر مـي  آنهابه اين ترتيب . را براي بسيج و بحث در مورد اقدامات بعد از آن آماده كنند دانش آموزانكه  كرد

هايي مشاركت داده شـوند كـه موجـب     در فعاليت موزاندانش آ كه همچنين بسيار مهم است. ها را به خاطر بسپارند  اين پيام
به عنوان  دانش آموزانكنند، اغلب از  هاي ملي را سازماندهي مي افرادي كه بسيج. شوند مي آنهاافزايش نيروي تخيل و تفكر 

ـ الزم اسـت  عالوه بر ايـن  . كنند براي سر دادن شعار، خواندن سرود يا اجراي نمايش استفاده مي» بلندگو« را ش آمـوزان  دان
 كشـيدن نقاشـي   ،نوشتن شـعر يـا داسـتان    ،هاي خود را از قبيل اجراي نمايش فرصت دهيد تا فعاليت آنهاتشويق كنيد و به 

  . اضافه كنند آنهانيز به  .......و
 هاي بسيار مناسـبي بـراي ارتبـاط    روش، هاي عملياتي يا پروژه بهداشتيهايي مثل بسيج  فعاليت: به خاطر داشته باشيد

بـيش از يـك   سـعي كنيـد   گير هستند، پـس   وقت آنهاو افزايش نقش مدارس هستند اما ي سالمت ها  مدارس با كميته
  .كنيدنفعاليت را در يك زمان سازماندهي 
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   سالمتپيشگامان و هاي  بهداشتي بهداشتياران  تشكل - 3
هـاي   را در برنامـه  سالمتر مدارسي كه ها د  اين انجمن. دهند را ترتيب مي بهداشتيهاي خاص  برخي اوقات مدارس انجمن

  . است بهداشتيترين راه يادگيري براي اقدامات  دهند، اساسي خود آن چنان كه بايد مورد تاكيد قرار نمي
  

  بهداشتيهاي  و گروه ها تشكلانواع مختلف 
 سـالمت ن نيـز بـه   ماپيشـگا . انـد  را تشكيل داده بهداشتيتشكلهاي در كشورهاي مختلف در حال حاضر بسياري از مدارس 

در كشور مـا بهداشـتياران و پيشـگامان     يا دكتر كوچولوها را دارند سالمتبرخي كشورها، پيشاهنگان . دهند عالقه نشان مي
بـه  . كننـد  ها مبتني بر مدرسه است، اما با وجود اين به طور گسترده در جامعه عمـل مـي    اين برنامه. كنند سالمت فعاليت مي

 هـا  باشد، در غير اين صورت رقابـت  در مدرسه وجود داشته سالمتت كه فقط يك گروه با گرايش طور معمول منطقي اس
هـاي تابسـتاني در    در برخـي كشـورها، پايگـاه   . نخواهند داشت آنهايابد و كاركنان نيز وقت كافي براي كمك به  افزايش مي

شـان   آيند و وقت يالت تابستاني خود را به مدرسه ميبخشي از تعط دانش آموزان   ها   شوند، در اين پايگاه مدارس تشكيل مي
آموزان تعدادي از مدارس بـراي   در برخي كشورها دانش. كنند مي سالمتهاي سرگرم كننده مرتبط با  را صرف انجام فعاليت
 ويم هميشه بهتر است كار را با يك برنامه كوچك و قابـل اجـرا شـروع كنـ    . كنند شركت مي بهداشتيچند روز در اردوهاي 

اگر يك برنامه خارج از مدرسه در سطح وسيع آغـاز شـود و شكسـت بخـورد، اغلـب بـه سـختي        . دهيمتوسعه  آن را بعدا 
  .اندازي كرد توان آن را دوباره راه مي
  

   بهداشتيهاي  تشكلاعضاي 
ــدن  ــق شــــــــــ ــوزانملحــــــــــ ــه  دانــــــــــــش آمــــــــــ ــي بــــــــــ ــروهبرخــــــــــ                  گــــــــــ

شوند كـه در مدرسـه بـه     نيز از ميان كساني انتخاب مي آنها  پذيرند و زيرا فقط تعداد محدودي عضو مي باشد شكل ميم ها
اين سياست بايـد زيـر سـوال    . اند دليل آراستگي، پاكيزگي، سالمت و يا موفقيت در امتحانات ورودي به خوبي شناخته شده

  : قرار گيرد، زيرا
تخصـص دارنـد و    سـالمت برساند كه فقـط برخـي افـراد در     آنهاو والدين  دانش آموزان  ا به ممكن است اين پيام غلط ر

كه همه شهروندان در قبال سالمت خـود و انتقـال دانـش    حاليدر . پيروي كنند آنهاهاي  ديگران بايد به طور منفعل از توصيه
 . به ديگران مسوول هستند بهداشتي

  بـه ايـن   . شـوند  سالمتتوانند پيشاهنگان  هاي ممتاز مي متعلق به خانواده نوجوانانا ممكن است به اين معنا باشد كه تنه
اند و بيشترين نيـاز را بـه كسـب تجربـه      يي هستند كه كمتر حمايت شدهآنهاشوند، باز هم  ي كه انتخاب نمينوجوانانترتيب 
تنها دانـش   به اين ترتيب نه. ها شركت كنند  ن برنامهمند در اي آموزان عالقه بنابراين بهتر است اجازه دهيم تا همه دانش .دارند

در مـورد  (ريـزان   اگـر برنامـه  . شوند افزايش يافته و تقويت مي آنهاو مهارت بلكه حس احترام به خود و اعتماد به نفس در 
 نـش آمـوزان  ادكـه   طوريبه هاي دو يا سه نفري سازماندهي كنند،  ها را در گروهآنترديد دارند، بايد ) نش آموزاناد توانايي

  . كمك كنندها تر  ضعيف به ،تر  ويق
  

  بهداشتي هاي تشكلسازماندهي 
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شان مشاركت داشته باشند، اما به كمك و حمايـت   ريزي و سازماندهي جلسات ، خودشان بايد در برنامهدانش آموزاناگرچه 
در حـال   آنهـا هر كـس بايـد بدانـد    . رت شوندوارد جامعه شوند، بايد با دقت بسيار نظا آنهااگر . زيادي نياز خواهند داشت

اجازه داد تـا طـوري رفتـار     آنهاناميده شوند و هرگز هم نبايد به » پرستار«يا » دكتر«نبايد  آنها. انجام چه كاري هستند و چرا
 بهداشـتي ن كاركنا«يا » سالمتن ماپيشگا«به عنوان  آنها. كنند، گويي از دانش خاصي برخوردارند كه ديگران فاقد آن هستند

كننـد و ديگـران را در اطالعـات و     مورد استقبال فراوان قرار خواهند گرفت زيرا اطالعات مفيدي را دريافـت مـي  » نوجوان
آگاه و فعال تعيين كنـد كـه بتوانـد     بهداشتي، يك مشاور بهداشتيضروري است هر انجمن . كنند دانش مفيد خود سهيم مي

نيز اين اطالعات را به درسـتي منتقـل    دانش آموزاندست آورده و اطمينان يابد كه جديد و صحيح را به  بهداشتياطالعات 
در زيـر  . ها را به عمـل درآورنـد    فرصت خواهند يافت تا مشكل را به خوبي شناخته و يافته نوجواناندر اين روش . كنند مي

  . آورده شده است» سالمتن ماپيشگا«اي از كار جلسه  نمونه
  

  سازي  ايمنپنج جلسه در مورد 
  شناخت و تشخيص : جلسه اول

 كند سازي صحبت مي رييس گروه درباره ايمن . 

 كند هاي خود را بيان مي كارشناس سالمت تجربه . 

 دهند انجام مي» ها  ها و ميكروب  بادي آنتي«يك بازي با عنوان  دانش آموزان . 

پنج خـانواده را   ماگپيشهر . كنند ان هستند، تحقيق ميش هايي كه در همسايگي در فواصل ميان جلسات درباره بچه نمااگپيش
 : كند انتخاب كرده و در موارد زير تحقيق مي

 اند؟  ـ چه كساني واكسن زده

 اند؟  سازي تكميل كرده هاي خود را طبق برنامه ايمن ـ آيا آنها واكسن

 ريزي  برنامه: جلسه دوم

 كنند درباره نتايج تحقيق بحث مي . 

  سازند سازي مي ايمنيك سرود درباره . 

 كنند هاي واكسيناسيون خانواده را به منظور يادآوري نوبت بعدي واكسن تهيه مي كارت . 

 هاي واكسيناسيون را در فواصـل بـين جلسـات بـه      كارت. كنند سازي براي آنها تهيه مي ر مورد دفعات ايمنپوسترهايي د
همچنـين پوسـترهايي را بـا كسـب مجـوز      . گويند درماني را به آنها مي هاي مراجعه به مراكز بهداشتي ها داده و نوبت  خانواده

 . كنند نصب مي

 ريزي و اقدام  برنامه: جلسه سوم

 اين نمايش شامل سرود نيز هست(كنند  سازي طراحي كرده و آن را تمرين مي ايش درباره ايمنيك نم .( 

 كنند زمان اجراي نمايش را تعيين مي . 

 يابد كارشناسان سالمت براي كمك به بحث حضور مي. كنند ريزي مي متعاقب اجراي نمايش بحثي را طرح .  
 اقدام : جلسه چهارم

 كنند تر را همراهي مي  هاي كوچك درماني بچه به مراكز بهداشتي هنگام مراجعه نمااگپيش . 



 

                                                                                            مروج سالمت رسامد                                                                               

٧٠ 
 

 كنند هاي واكسينانسيون كمك مي آنها در تكميل كارت . 

 نمايند هايي را كه منتظر هستند، سرگرم مي آنها بچه . 

 جلسه بعـد آمـاده    اند، براي درماني انجام داده در فواصل بين جلسات، گزارشاتي درباره آنچه در مركز بهداشتي نمااگپيش
 . كنند مي

 ارزشيابي : جلسه پنجم

  كنند اند و نحوه ادامه كار بحث مي ن درباره آنچه انجام دادهمااگكارشناسان سالمت و پيش . 

  بيني كنند هايي را پيش ويژه بسازند و فعاليت» نشان واكسيناسيون«گيرند يك  آنها تصميم مي.  
  : بايد
 زي و سازماندهي مشاركت دهيدري را در برنامه دانش آموزان . 

 ددهيارتقاهاي فراوان دارند،  هايي را كه فعاليت برنامه . 

  كه  بهداشتيوقت زيادي براي شناخت مشكل دانش آموزان فعاليت را پشت سر هم و به ترتيب تنظيم كنيد، به طوري كه
 . ددر حال بررسي آن هستند، داشته باشند و سپس بتوانند به سمت اقدام پيش رون

 ها خوشايند است  مطمئن شويد كه انجام دادن اين فعاليت . 

  شـركت   بهداشـتي هـاي   نيز در فعاليت آنهاديگر استفاده كنيد تا دانش آموزان از اعضاي انجمن براي به حركت درآوردن
 . نندك

  اهداي نشان يا لوح تقدير(شود  قدرداني مي دانش آموزانمطمئن شويد كه از .( 

 شوند، صحيح و جديد باشند  منتقل مي آنهاو توسط داده آموزان  دانش كه به بهداشتياشيد، همه اطالعات به ياد داشته ب . 

 :نبايد

  سازماندهي كنيد آنهارا دست كم بگيريد و همه چيز را براي دانش آموزان . 

 كننـد،   پيـروي نمـي   آنهـا هرگز به خـوبي از  دانش آموزان شوند و  هاي بيش از حدي را كه به يكديگر مربوط نمي فعاليت
 . سازماندهي كنيد

  رغبت ندارد آنهايا هيچ كس ديگري به انجام (هايي كنيد كه عالقه ندارند  را وادار به انجام فعاليتدانش آموزان .( 

 است» آنهافقط براي «ها   به اعضاي انجمن اجازه دهيد كه باور كنند اين فعاليت . 

  را تشويق نماييد آنهاقدرداني كرده و  آنهااهميت بپنداريد و فراموش كنيد از  بي دهند، انجام ميدانش آموزان آنچه را . 

  را از خاطر ببريد بهداشتيمشاركت دادن كاركنان .  
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  6فصل 
  دمات بهداشتي براي مدرسه و از مدرسه خ

و بر اساس پيشگيري كند  خدمات بهداشتي نوعي مشاركت است كه كاركنان بهداشتي، اعضاي مدرسه و جامعه را درگير مي
  : از مشكالت بهداشتي در سه سطح استوار است

  محيط، تغذيه، واكسيناسيون، ايمني، مهارت هاي زندگي(ممانعت از وقوع مشكل بهداشتي (  
  معاينات بهداشتي و اقدام مورد نياز آن، شناسايي دانش آمـوزان دچـار   (شناسايي مشكالت و انجام به موقع اقدامات اوليه

 )هاي اوليه ها و كمك واني و عاطفي و كمك به آنها، اقدام فوري در مورد بيماريمشكالت ر

 شوند مديريت مشكالت بهداشتي كه به سادگي رفع نمي .  
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بـه  (در گذشته بسياري از ما بر اين عقيده بوديم كه خدمات سالمت مدارس بايد توسط افرادي خارج از سيستم مدرسه 
ارايه شـود، امـا برداشـت جديـد از مراقبـت بهداشـتي بسـيار        ) ساير كاركنان بهداشتيطور معمول پزشكان، پرستاران و 

از يك سو با مدير، معلمان و دانش آموزان و از سوي ديگر با  آنها. متخصصان بهداشتي نقش مهمي دارند. متفاوت است
مدرسه و از مدرسـه تـا جامعـه را    اين افراد با هم، مراقبت بهداشتي براي مدرسه، در . كنند والدين و جامعه همكاري مي

  . تواند هم در هنگام حضور و هم در زمان حضور نداشتن كاركنان بهداشتي ارايه شود سازند كه مي فراهم مي
  

  گانه خدمات بهداشتي در مدرسه و براي مدرسه  سطوح سه
  : كمك كند نوجوانانخدمات بهداشتي براي مدرسه در پي آن است كه به سه روش زير به 

 آنهاشگيري از تاثير مشكل بهداشتي بر زندگي پي  

 اقدام به منظور كمك فوري به دانش آموزان در جايي كه امكان دارد.  

  به مراجع تخصصي هنگامي كه ضرورت يابد آنهاارجاع.  

   .توانند رواني و عاطفي نيز باشند مشكالت بهداشتي تنها جسمي نيستند بلكه مي: به خاطر داشته باشيد
  : م سه مرحله داردهر اقدا

  )اولين سطح پيشگيري و اقدام(ممانعت از وقوع مشكل بهداشتي  :مرحله اول
  )دومين سطح پيشگيري و اقدام( آنهاتشخيص به موقع مشكالت و اقدام فوري براي جلوگيري از بدتر شدن  :مرحله دوم
ها و   مانند بيماري، معلوليت(كنند  زندگي مي هايي كه دانش آموزان با آن مديريت مشكالت بهداشتي و ناراحتي :مرحله سوم

به اين ترتيب هميشه در مدرسه فردي براي كمك و كسب اطمينان از انجام اقدامات ضروري وجود دارد  ،)مشكالت عاطفي
  )سومين سطح پيشگيري و اقدام(ود گذارد مشكل بدتر از قبل ش كه نمي

اعضاي جامعـه را در هـر    -مديران، معلمان و دانش آموزان -هداشتياينك چگونگي ارايه خدمات بهداشتي توسط كاركنان ب
  . كنيم مرحله بررسي مي

  
  اولين سطح پيشگيري و اقدام: مرحله اول

  : اقدام اساسي است هفتاين مرحله داراي 
   هاي مناسب در زمينه آب و بهسازي محيط اقداماتي جهت ارتقاي فعاليت -1

ها و آب سالم براي نوشـيدن    هاي كافي، آب تميز براي شستن دست ي مناسب، توالتهاي بهداشت در سالمت مدرسه فعاليت
  : توانند كمك كنند كاركنان سالمت و بهسازي محيط به طرق زير مي. بسيار مهم هستند

  آموزش به معلمان و جامعه در زمينه علت اهميت بهسازي به ويژه مديريت مناسب مدفوع براي سالمت دانش آموزان 

 هاي مورد نياز دانش آموزان و اقدامات مورد نظر در نبود امكـان سـاخت    مدارس در مورد تعداد و نوع توالت با مشورت
  آنها

  آنهامشورت با مدارس در مورد چگونگي حفاظت از ذخاير آب سالم و مصرف عاقالنه  

  تخصيص اعتبار براي نمودن اولياي امور توجيه 
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  : توانند كمك كنند رق زير ميآموزان و جامعه به ط معلمان، دانش
 هاي بهداشـتي و سـالمت آب در مدرسـه و     هاي بهداشتي مناسب و بررسي روزانه و مستمر فعاليت تضمين ارايه آموزش

 خانه 

 آموزان فعلي نسل بعدي دانش(تر  تضمين فراهم كردن زمينه مناسب براي ايجاد عادات بهداشتي در كودكان كوچك(  

 انساني براي بهبود سالمت مدرسه تامين نيروي كمك به افزايش بودجه و 

  براي بهبود سالمت مدرسه آنهااستفاده از نفوذ اولياي امور و ترغيب 

  
  آموزان و جامعه  اقداماتي براي بهبود تغذيه دانش -2

رس خـود را  ن بهتـرين غـذاي در دسـت   هايشا در فصول گذشته تاكيد كرديم كه بايد اطمينان يابيم كه دانش آموزان و خانواده
هـاي اصـلي    به دليل حضور در مدرسه وعـده  نوجوانانيعني (كنند  طور مرتب و به قدر كافي و در بهترين زمان دريافت ميب

هـا   همچنين تاكيد كرديم كه الزم است خانواده. شوند و دختران نيز به اندازه پسران تغذيه مي) دهند غذايشان را از دست نمي
ترين غذاها به مدرسه بفرستند و فروشندگان مواد غذايي نيز به فروش اين نوع غـذاها   با مغذي ان راشنوجوانانتشويق شوند 

هايشان در رژيم غذايي روزانه خـود بـه    بسيار مهم است كه  دانش آموزان و خانواده. تشويق شوند آنهاو نگهداري بهداشتي 
سه ريز مغذي كه اهميـت خـاص   . برخوردار شوند) ها ريزمغذي(هاي ضروري، اساسي و مواد معدني  ميزان كافي از ويتامين

اعضـاي   -مديران، معلمـان و دانـش آمـوزان    -حال ببينيم چگونه كاركنان بهداشتي. ، يد و آهنAويتامين : دارند، عبارتند از
  . توانند از طريق بهبود تغذيه به پيشگيري اوليه كمك كنند جامعه مي

  
  : كمك كنند توانند كاركنان بهداشتي به طرق زير مي

 توسط معلمان ) ها هايي درباره ريزمغذي شامل پيام(اي  هاي صحيح و جديد تغذيه اطمينان از پخش پيام 

  بـه منظـور تقويـت    )در جايي كه امكان استفاده از راديو وجود دارد(تاكيد بر اهميت تغذيه در جامعه با استفاده از راديو ،
 هميت مصرف نمك يا روغن يددار مانند ا» جديد«هاي  ها به ويژه پيام پيام

 هـاي   هاي كاركنان بهداشتي در مورد مكمل تالش به منظور كسب اطمينان در زمينه آگاهي و پيروي افراد جامعه از توصيه
 غذايي

  
  : توانند كمك كنند معلمان، دانش آموزان و والدينشان به طرق زير مي

 ادل با استفاده از غذاهاي قابل تهيه و در دسترس در محل، جسم يادگيري و آموزش اين نكته كه انتخاب رژيم غذايي متع
 .دهد دانش آموزان را پرورش مي و روان

  مواد غـذايي  تضمين تغذيه معقول دانش آموزان از طريق اقدام براي آوردن غذاي سالم به مدرسه و همكاري فروشندگان
 در فروش غذاهاي مغذي

 به ويژه تغذيه با شير مادر و قطع آن به روش مناسب ركوچكتودكان كمك به كسب اطمينان نسبت به تغذيه خوب ك 

 هاي داراي برگ سبز تيره و سبزي كاشت و مصرف ميوه 
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 هـايي كـه ممكـن اسـت،      هاي محلي يا ملي براي تامين ريزمغذي همكاري و ترغيب ديگران به مشاركت در تمامي برنامه
 .رو باشند وزان با كمبود آن روبهدانش آم

  
  هاي خاص هايشان در برابر بيماري سازي دانش آموزان و خانواده ماتي براي كسب اطمينان از ايمناقدا -3

آمـوزان در دوران طفوليـت و انجـام آن در طـول دوران تحصـيل       الزم است كاركنان بهداشتي بر تكميل واكسيناسيون دانش
سازي را از طريق معلمان و  هاي ايمن شويق نمايند تا پيامتر از همه اينكه كاركنان بهداشتي بايد مدرسه را ت  مهم. نظارت كنند

  . ها انتقال دهند  دانش آموزان به خانواده
  
اقداماتي براي كسب اطمينان از آشنايي دانش آموزان با نحوه تغييرات جسمي در دوران بلوغ و چگونگي حفاظت  -4

  و ايدز) شامل مصرف دخانيات و الكل(از خود در برابر تهديدات مواد مخدر 
براي تهيه وسايل كمـك آموزشـي    آنهاها را بر عهده دارند، اما   معلمان مسووليت اصلي انتقال اين معلومات حياتي و مهارت

  . ها حمايت كنند  همچنين الزم است، والدين از اين آموزش. ها به كمك كاركنان بهداشتي نيازمندند  بصري و ارايه روش
  
  به دانش آموزانخانه و مدرسه ني در مدرسه و آموزش نحوه پيشگيري از حوادث در اقداماتي براي بهبود ايم -5

توانند دانش آموزان را به مطالعه در مورد حوادث شـايع در   همچنين مي آنها. توانند ايمني مدرسه را ارزيابي كنند معلمان مي
  . ترغيب نمايندتر   كوچك خانه و مدرسه، انتقال اطالعات به والدين و مراقبت از كودكان 

  
احساس مسووليت را بياموزنـد و   آنهابه طوري كه زندگي و نگرش دانش آموزان مهارت هاي  اقداماتي براي توسعه  -6

  . براي اتخاذ تصميمات معقول درباره سالمت خود اعتماد به نفس داشته باشند
  
  زيكي و تمرينات بدنيرشد و تكامل اعضاي مختلف بدن از طريق فعاليت هاي فياقداماتي براي  -7
  

  دومين سطح پيشگيري و اقدام : مرحله دوم
  . در اينجا سه موضوع اصلي مطرح است

كـه شـامل مـوارد     آنهـا سنجش سالمت جسمي دانش آموزان در مدرسه و تشخيص به موقع مشـكالت بهداشـتي    - 1
  : زيراست

  بررسي عاليم بيماري در مراحل اوليه آن 

 ختالالت رشد و تكامل معاينه مستمر به منظور تشخيص ا 

كه اغلـب نشـانه هـايي از فقـر غـذايي      (، دچار سوءتغذيه و داراي قد خيلي كوتاه و يا چاق تشخيص دانش آموزان كم وزن
انـد،   همچنين شناسايي دانش آموزاني كه در طول يك دوره زماني افزايش وزن نداشـته . ضرورت دارد) دوران طفوليت است

هاي  تر را كه در سال شود و ممكن است كودكان خردسال ل به طور معمول از خانه آغاز ميمشكالت رشد و تكام. مهم است
 . روند، متاثر سازد بعد به مدرسه مي
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  ها براي تشخيص عاليم پوسيدگي يا ساير مشكالت  و لثه دندان هامعاينه 

  معاينه براي شناسايي مشكالت جسمي مانند مشكالت حركتي، شنوايي يا بينايي 

در واقع بسياري از دانش آموزان دچار . شوند اوقات اين مشكالت بسيار آشكار هستند اما گاهي هم كمتر مشخص ميگاهي 
هـر چنـد كـه     .انـد  جز اين وضعيت، تجربه ديگري نداشته آنهااطالعند زيرا  مشكالت بينايي يا شنوايي، از مشكالت خود بي

در سـنين مدرسـه و در نتيجـه ابـتال بـه       ممكـن اسـت   آنهـا بسـياري از  شوند، امـا   تعدادي از كودكان با معلوليت متولد مي
ها دچار مشكل شوند، بنابراين معاينه مرتب دانش آموزان   مواد غذايي ضروري و ويتامين هايي مانند سرخك يا كمبود بيماري

 نوجـوان حدودي مشـكل  تواند تا  اي مانند تغيير جاي دانش آموزان در كالس مي گاهي اوقات اقدامات ساده. ضروري است
  . دچار اختالل ديدن يا شنيدن را حل كند

  
   :توانند، كمك كنند كاركنان بهداشتي به طرق زير مي

هايي مانند سل و عاليم فيزيكي مانند عاليم فتق يـا بـزرگ شـدن     مانند معاينه براي تشخيص عاليم بيماري(برخي اقدامات 
از آنجايي كه تعداد كاركنان بهداشتي محدود و مدارس فراوان هستند . نجام دهندتوانند، ا را تنها كاركنان بهداشتي مي) طحال

  . شود در حد امكان استفاده مؤثرتري به عمل آورد بنابراين بايد از زماني كه صرف بازديدها مي
  

  : توانند، نقش حياتي ايفا كنند كاركنان بهداشتي در موارد زير مي
 شوند مه دانش آموزاني كه به دبستان وارد ميتضمين انجام معاينات پزشكي براي ه . 

 تضمين انجام معاينات پزشكي براي همه دانش آموزان پايه اول راهنمايي و اول دبيرستان. 

 مشورت با كاركنان و دانش آموزان : 

  دانش آموزاندر طول زمان ثبت قد و وزن  

 تلف و يا درمان يا ارجاع به مراكز بهداشتيدر طول مدت معاينه براي شناسايي عاليم ابتال به به اختالالت مخ 

  به كاركنان بهداشتي براي معاينه بيشتر  آنهادر هنگام مشاهده عاليم معلوليت و ارجاع 

 ارزيابي دانش آموزان دچار مشكل  

 شوند ارجاع داده مي آنهاآموزان با مشكالت جسمي و اجتماعي كه از سوي معلمان و والدين به  كمك به دانش . 

  
 : توانند كمك كنند مان، دانش آموزان و والدين به طرق زير ميمعل

 مسووليت ثبت مرتب و ارايه گزارش نتـايج بـه كميتـه سـالمت مدرسـه را       ،هاي قد، وزن و نوع بيماري ثبت نتايج اندازه
افـزايش نيابـد يـا    اگر وزن تعداد زيادي از دانش آموزان يك مدرسه بـه انـدازه كـافي    . توان به دانش آموزان واگذار كرد مي

شان هستند، ضرورت دارد كه مدير مدرسـه، كاركنـان بهداشـتي محلـي را      تر از سن تر يا كم وزن كوتاه آنهامشخص شود كه 
 . مطلع سازد

 آن  ها و گزارش و لثه ها آنكسب اطالعات در مورد مشكالت دند 
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 تـب، سـردرد و    ،ديد يـا مشـكالت تنفسـي   ي مانند سرفه شـ دانش آموزان بايد مراقب باشند و در صورت مشاهده موارد
را در دوسـتان خـود   گير بودن  هميشه غمگين يا گوشه ،هاي پوستي ناراحتي ،خوب نديدن و نشنيدن ،دردهاي شديد معده
  .نمايند اعالم

  به خـوبي كـار    نوجواناندر كالس درس و توجه كردن به اوقاتي كه  نوجوانانپرهيز از سنجش صرف به وضعيت علمي
 .ي برخي مشكالت جسمي يا عاطفي باشد اه نهااغلب ممكن است چنين حالتي نش. ندكن نمي

  
   آنهاهاي كمك به  ي كه داراي مشكالت عاطفي و رواني هستند و پيدا كردن راهنوجوانانتوجه به  -2

  : برخي عاليم قابل توجه در مشكالت رواني يا عاطفي دانش آموز
 ه را از دست مي دهدناگهان عالقه براي انجام كارهاي مدرس . 

 دهد دهد يا خوب انجام نمي تكليف شب را انجام نمي . 

 نشيند اي تنها مي كند و در گوشه با دوستانش بازي نمي . 

 دهد هاي غيرمعمول انجام مي يك فرد غيرمفيد در كالس است و كارها را به روش. 

 كند ار و رفتارش در كالس گريه ميمثال موقع انتقاد از ك(كند  ناراحت به نظر رسيده و اغلب گريه مي .( 

 كند شود و زورگويي مي بيش از حد معمول عصباني مي . 

 اي به مرتب و تميز بودن ندارد رسد عالقه به نظر مي . 

 خواهند انجام دهد كند كاري را كه از او مي معموال فراموش مي.  
كه از مشكالت عاطفي و رواني رنج  نش آموزانيدااما در تشخيص  ،كنند اغلب، مدارس بيماري جسمي را سريع متوقف مي

تـوان در   مـي  آنهـا داراي اين مشكالت هستند كه به بسياري از دانش آموزان بسياري از . كنند برند، كند و آهسته عمل مي مي
م فقـط مـوارد معـدودي وجـود دارنـد كـه اقـدا       . خانه و يا مدرسه با ابراز عشق و عالقه، توجه، درك و مهرباني كمك نمود

هايش را بشنوند و مشكالتش را درك  معلمان و ساير دانش آموزان براي كمك به او بايد حرف. درماني و پزشكي نياز دارند
اغلـب  . صحبت كند، يافته و به او معرفـي كننـد   آنهامايل است با  آموز دانشتوانند افراد ديگري را كه  همچنين مي آنها. كنند

مشـكالت خانـه    .شـوند  هـا مـي    ها متوجه مشكالت ايـن بچـه    تن ارتباط نزديك با خانوادهآموزان در اثر داش معلمان و دانش
ترها، مشـكالت ناشـي از    ها، كار بيش از حد در خانه، جنگ و نزاع بين بزرگ  توانند شامل خشونت و پرخاشگري به بچه مي

در بعضـي مـوارد مشـكل در خـود     . شـند مصرف الكل و مواد مخدر، فقر، بيماري و مرگ در خانه و بسياري موارد ديگـر با 
اند كه تـرس و تهديـد هميشـه در مـدارس      برخي از معلمان بر اين عقيده. باشد ترين آن تهديدكردن مي مدرسه است كه مهم

اغلب، ترساندن و تهديد كردن نشانه وجود مشـكالت جـدي   . اشتباه استكامال  اينوجود دارند و بايد ناديده گرفته شوند، 
دانـش  . شـود كـه ايـن رفتـار را دارنـد      است و اين مشكل به طور معمول در خانواده دانش آموزاني ديده مـي  در يك جامعه

فرق دارند، تبعيض قايل  آنهاشوند، اغلب بعدها بر عليه افراد ضعيف جامعه يا افرادي كه با  آموزاني كه ترسانده يا تهديد مي
را بايد خيلـي   آنهاشوند، بنابراين آموزش به  مت يك جامعه محسوب مياز آنجايي كه اين افراد تهديدي براي سال. شوند مي

شـان لطمـه    انگيز كرده و به كار مدرسـه  را غم آنهاگذارند، زندگي  تهديدها اثر نامطلوبي بر دانش آموزان مي. زود شروع كرد
  . نمايند اقدام به خودكشي مي آنهابرخي اوقات اثر تهديد به حدي است كه بعضي از . سازد وارد مي
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  : توانند كمك كنند كاركنان بهداشتي و مددكاران اجتماعي  به طرق زير مي
هاي شناسايي شده، يافتن افرادي  توانند از طريق راهنمايي دانش آموزان و خانواده كاركنان بهداشتي و مددكاران اجتماعي مي

توانند با  مي آنها. به متخصصان كمك كنند آنهاع، ارجاع ها كمك كنند و در برخي مواق توانند به اين خانواده كه در جامعه مي
در مـورد چگـونگي تشـخيص    ) هـاي آموزشـي   از جمله دانشجويان تربيت معلم در طول دوره(راهنمايي و آموزش معلمان 

تواننـد معلمـان و    همچنـين مـي   آنهـا . هاي خطر در مشكالت جـدي كمـك كننـد    عاليم اختالالت رواني و عاطفي و نشانه
هـاي دانـش آمـوزان ماننـد      توانند به گروه مي آنها. توانند انجام دهند، راهنمايي نمايند جويان را در مورد اقداماتي كه ميدانش

  . هاي والدين صحبت كنند هاي سالمت كمك كرده و با گروه انجمن
  

  : توانند كمك كنند دانش آموزان، معلمان و والدين به طرق زير مي
ممكـن اسـت اولـين افـرادي باشـند كـه بـه مشـكالت و اخـتالالت           آنهـا . ر اولويت قرار دارنـد توجه كنيد دانش آموزان د

دانـش  . گويند به يكـديگر بگوينـد   ترها نمي هايي را كه به بزرگ زيرا آنها ممكن است حرف ،برند هاي خود پي مي همكالسي
معلمان و . شوند مي آنهاساني هستند كه متوجه بوده و اولين ك هاتر دهندگان به  كوچك  تر اغلب بهترين آرامش بزرگآموزان 

يكـي از  . كنند و تالش در حل مشكالتشان نقش مهمي را ايفا مي آنهاوالدين هم در گوش دادن به دانش آموزان، حمايت از 
خيلـي   آنهـا ، با انجام اين كار. بايد ياد بگيرند، اين است كه دنيا را از چشم دانش آموزان بنگرندآنها هايي كه  ترين درس مهم

  . توانند به دانش آموزان كمك كنند تر مي راحت
  
  اقدام در هنگام وقوع حوادث  - 3

اگرچه ممكن است در مدرسه برخي مشكالت ايمني وجود داشته باشد، اما بيشترين حوادث در مسير مدرسه و يا در خانـه  
تـر هسـتند،     هاي كوچـك  مراقب بچه آنهازماني كه مدرسه بايد دانش آموزان را براي اقدام در خانه به خصوص . دهد رخ مي

بياموزند و تا آنجا كه امكان » بازي مطمئن و ايمن«در مدرسه بهتر است دانش آموزان در مورد ايمني در جاده و . آماده سازد
يـك جعبـه   . دهـد  هاي اوليه جان افراد را نجات مي زيرا كمكهاي اوليه را فرا گيرند،  دارد، معلمان و دانش آموزان كمك

هاي اوليه  توانند در مورد وسايل جعبه كمك كاركنان بهداشتي مي. هاي اوليه بايد در محلي قابل دسترس نگهداري شود كمك
  . هايي را ارايه دهند توصيه

  
  سومين سطح پيشگيري: مرحله سوم

  : شوند صلي تقسيم مياين مشكالت به چهار دسته ا. شوند سرعت رفع نميدانش آموزان به برخي مشكالت بهداشتي 
  مدت مانند آسم يا صرع شكي طوالنيمشكالت پز )1

 ها  معلوليت )2

 شود ه اغلب به سوءتغذيه منجر ميفقر ك )3

هـاي   خـانواده (انواده هاي وحشـتناك خـ   مدت در خانه مانند بيماري سخت والدين يا تجربه مشكالت عاطفي طوالني )4
 )قرباني جنگ
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  : توانند كمك كنند به طرق زير ميكاركنان بهداشتي و مددكاران اجتماعي 
 هايشان در حد امكان ن و خانوادهدانش آموزا  مراقبت و كمك به اين 

 ونگي رفتار با اين دانش آموزانراهنمايي معلمان و والدين در مورد چگ 

  ماننـد حمـالت   . اي بـروز كنـد   ارايه پيشنهاد در مورد چگونگي درمان مشكالت خاصي كه ممكن است به صـورت دوره
 .كه خود قرباني يك خشونت بوده است آميز از سوي دانش آموزي صرع و يا رفتار خشونت

 در مـورد   آنهـا هاي سالمت هستند و توصيه به  ها و كميته كار با ساير دانش آموزان به خصوص افرادي كه اعضاي انجمن
 .نياز دارند آنهاهايشان كه به حمايت  چگونگي كمك به دوستان و همكالسي

 
  : توانند كمك كنند آموزان به طرق زير مي ، والدين و دانشمعلمان

بـه محـض آنكـه دانـش آمـوزان      . مهم اسـت بسيار  دانش و نگرش ساير دانش آموزان نسبت به دانش آموزان داراي مشكل
  . يابند مي تفاوتي ندارند، با شور و نشاط در مدرسه حضور آنهااند و با  شده  دار احساس كنند كه توسط بقيه پذيرفته مشكل
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   7فصل 
  ها در سطح محلي  ريزي فعاليت برنامه

  ريزي پروژه  برنامه: بخش اول
 ريزي  سطوح مختلف برنامه 

 شوند هاي محلي كه از طريق سياست ملي پشتيباني مي ريزي برنامه . 

  تصميمات الزم قبل از شروع پروژه جديد 

 گيري در مورد اهداف كلي و نهايي يك پروژه  تصميم 

 ف اختصاصي يك پروژه و فعاليت هاي مرتبط با آنها اهدا 

 ها بندي براي فعاليت ها با منابع و استخراج جدول زمان مرتبط نمودن فعاليت  
  ريزي براي يك مدرسه  برنامه: بخش دوم
 هاي مدارس توسط خود آنها  تهيه برنامه 

 ريزي مبتني بر مدرسه  مراحل برنامه 

 ريزي در سطح كالس درس  برنامه 

  هاي محلي و مبتني بر مدرسه  ايش و ارزشيابي پروژهپ 
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  ريزي پروژه برنامه: بخش اول
  ريزي  نياز به برنامه

در اين فصل نگاهي خـواهيم  . كند بيني مي هاي سالمت مدارس خود اقداماتي را در سطح ملي پيش هر كشوري براي فعاليت
  . ريزي كرد ت برنامهتوان براي توسعه مدارس مروج سالم داشت به اينكه چگونه مي

  
  ريزي  سطوح برنامه

توانند از يك مدرسه شروع شده و به ساير مدارس گسترش يابند يا به صورت يك پروژه كوچك در چنـد   ها مي ريزي برنامه
در هر حال همكاري . مدرسه در سطح محلي اجرا شوند يا حتي در موارد نادر از يك برنامه استاني يا ملي سرچشمه بگيرند

  . ضروري است) مدرسه و سطوح محلي و ملي(گانه فوق  سطوح سه بين
  

  هاي ملي براي حمايت از اقدامات محلي  سياست
ملـي   در مورد لـزوم تعهـد   ،مدارس مروج سالمت در جمهوري اسالمي ايران ويژه سياستگذارانكتاب در فصول اول و دوم 
ار ملي به آنچه مدارس بايد تامين كنند و تـدبير سياسـت   ، تخصيص اعتب»مدارس مروج سالمت«هاي  نسبت به اصول برنامه

  . ملي براي پشتيباني از مدرسه و جامعه دليل و برهان آورده شده است
  

   ؟ريزي در سطح محلي ضروري است چرا برنامه
بخش هر  ترين هاي ملي و همه جانبه برخوردار باشد، باز هم مهم حتي زماني كه فعاليت هاي بهداشتي در مدرسه از حمايت

  : دو دليل عمده آن عبارتند از. ريزي بايد در سطح محلي انجام شود برنامه
             نيازهاي محلي 

كند، حتي در مواردي كه مدارس سراسر كشور مسايل و مشـكالت مشـتركي    در هر سال، بافت هر منطقه و مدرسه تغيير مي
 . ت در هر منطقه و جامعه به طور گسترده متفاوت استكنند، باز هم درك، فهم و تاثير اين مشكال را تجربه مي

  حمايت محلي 

هاي موجود در يـك   بيشتر فعاليت. موفقيت هر پروژه محلي كامال به قبول و حمايت آن توسط مدرسه و جامعه بستگي دارد
وسـط والـدين،   هـا بـه صـرف زمـان بيشـتر ت       بخش اعظم ايـن فعاليـت  . مدرسه مروج سالمت با جامعه ارتباط مستقيم دارد

ها وجود نداشته   چنانچه يك توافق عمومي و دايمي در خصوص ارزشمند بودن اين فعاليت. آموزان و معلمان نياز دارد دانش
  . باشد، امكان موفقيت و اثرگذاري واقعي پروژه بسيار كم است

  
  هاي محلي  پروژه
يكي از اين داليل آن است كه سـازماندهان ممكـن   : ندرس هاي كوچك به طور معمول به چند دليل زودتر به نتيجه مي پروژه

توانند از حمايت محلي برخوردار بوده، تاثيرگذار باشند و سالمت جامعـه را   ها مي  است به راستي معتقد باشند كه اين پروژه
اي را  وژهبـراي مثـال، يـك گـروه بـا كمـك ديگـران پـر        . اما گاهي اوقات، داليل ديگري در اين امـر مؤثرنـد  . ارتقا بخشند

ايـن گـروه ممكـن    . كنـد  كند كه بيشتر از آنكه اهداف جامعه را تامين كند، اهداف خود گروه را برآورده مـي  سازماندهي مي
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هايي فشار كاري زيادي را  اغلب چنين پروژه. هايي را داشته باشد كه واقعا وجود ندارند است، ادعاي برخورداري از حمايت
الزم است قبل از . مانند گيري سازماندهان باقي مي ها پس از كناره  تعداد كمي از اين پروژه. نندك بر معلمان و مدارس وارد مي

نيسـت،  » هبل«هاي شما به بيشتر سواالت  چنانچه پاسخ. به آزمون زير توجه كنيد. شروع هر پروژه چند سوال از خود بپرسيم
  . دبهتر است پروژه را قبل از شروع مجددا بررسي و بازنگري كني

  » بله«آزمون 
  ايم؟  هاي مدرسه پي برده آيا كامال به اهميت اقدامات بهداشتي در مدارس به عنوان بخشي از برنامه -1
  ها را ادامه دهيم، حتي اگر براي اجراي آن هيچ منبع ديگري در دسترس نباشد؟   آيا حاضريم حمايت از اين پروژه -2
  عداد مورد نياز، افرادي را پيدا كنيم كه در اين زمينه همانند ما فكر كنند؟ توانيم به ت آيا اطمينان داريم كه مي -3
برخـوردار باشـيم بـدون    » حداقل پروژه را امتحان كننـد «توانيم از حمايت برخي مدارس براي آنكه  آيا باور داريم كه مي -4

  بدهيم؟ ) د، از آن برخوردار شودامتيازاتي بيش از آنچه هر برنامه جديد حق دار(آنكه به آنها امتيازات بيشتري 
  : كنيم و قبول داريم كه اين برنامه آيا ما خود درك مي -5

هاي نوين كار با دانـش آمـوزان، والـدين و كاركنـان      الف ـ حتما تمامي معلمان را در كسب دانش جديد و آموزش روش 
  دهد؟  بهداشتي مشاركت مي

  هاي ذكر شده باشد؟  انرژي گروه هايي خارج از توان و ب ـ نبايد خواستار فعاليت
  كند به نحوي كه منطبق با انتظارات و توان مدرسه باشد؟  هاي ما تغييري ايجاد مي ج ـ در خواسته

سال ديگر در ايـن مدرسـه ادامـه     10ها و راهكارهاي مربوط به اين برنامه تا   آيا اميدوار هستيم و انتظار داريم كه فعاليت -6
  س ديگر نيز راه يابند؟يافته و حتي به مدار

ريـزي   را با موفقيت پشت سر گذاشته، اجازه دهيد نگاهي به مراحل مختلـف برنامـه  » بلي«با فرض بر اينكه پروژه ما آزمون 
  . يك پروژه بيندازيم

  
  ريزي  برنامهمراحل در مهم وظايف 

 گيري در مورد هدف نهايي پروژه و استخراج اهداف كلي  تصميم 

 اصي براي هر مرحله از پروژه تعيين اهداف اختص 

 هاي مربوط به هر هدف اختصاصي  تهيه فهرستي از وظايف و مسووليت 

  ارزيابي و تعيين تمامي منابع مورد نياز پروژه 

 بندي  گنجاندن اهداف، وظايف و منابع در جدول زمان 

  
  اهداف كلي  -هدف نهايي 

در اين مرحله به طور مكرر بـا  . د و هدف از انجام پروژه استاولين قدم، روشن كردن افكار متوليان پروژه در خصوص قص
شويم، ولي بسيار ضروري اسـت كـه    ريزان پروژه مواجه مي عقايد، نظرات و حتي تعاريف متفاوتي از سالمت در ميان برنامه

از عبـارات و   شـوند،  همچنين بسيار مهم است زماني كه اهـداف تـدوين مـي   . همه در اين زمينه اهداف مشترك داشته باشند
  . كلمات بسيار روشن و ساده استفاده شود
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  بيان هدف نهايي 
هايي براي اقدامات مناسب بهداشتي درآمده و از آنجا سـالمت كامـل را    ناكمك به مدارس براي آنكه بتوانند به صورت مك

بـا   و محيطـي  ، معنوي، عاطفيوانيمنظور از سالمت، رفاه كامل جسمي، ر. اي كه در آن قرار دارند، ارتقا دهند به نفع جامعه
  . تاكيد بر پيشگيري است

  
  اهداف مناسب براي مدرسه و كاركنان آن 

 ها و جوامع محلي  تشويق و بهبود وضع سالمت و تندرستي دانش آموزان، كاركنان مدارس، خانواده 

 قاي سالمت در جامعههاي مرتبط با ارت ايجاد ارتباط نزديك با كاركنان بهداشتي، مراكز بهداشتي و فعاليت 

 هاي بهداشتي مربوط به خانواده و مدرسه جلب مشاركت هر چه بيشتر والدين به عنوان شركاي مدرسه در فعاليت 

  تقويت ارتباط ميان دانش آموزان 

 شوند هاي فعال آموزشي كه سبب توسعه مهارت هاي  زندگي مي استفاده از روش. 

 بندي و تنظيم مقررات مدرسه در راستاي تهيه جدول زمان(عات مهم بهداشتي هاي بهداشتي با موضو ارتباط دادن برنامه( 

  
 اهداف مناسب براي دانش آموزان

 ها و رفتارهاي بهداشتي از مدرسه به خانه؛  انتشار پيام 

 هاي مهم  يادگيري و عمل به دانش و مهارت هاي  بهداشتي و توسعه نگرش 

  .مورد سالمت خود و در صورت امكان سالمت ديگران هاي عاقالنه در گيري گسترش توانايي تصميم
اگـر در برنامـه خـود بـا     . در اولين مرحله، آگاهي از مشكالت و مسايل موجود و بالقوه از اهميت بسياري برخوردار اسـت 

 يكـي از . رو نشويم، ممكن است برنامه فقط روي كاغذ خوب به نظر برسد، ولي در حقيقت غيرعملي باشـد  ها روبه واقعيت
سـپس بهتـر اسـت، آن    . هاي موفق، بارش افكار و تهيه فهرستي از كليه مشكالت موجود روي تخته يا كاغذ بزرگ است راه

توانند از طريق پـروژه   هاي مختلف تقسيم كرده و مشخص كنيم كدام گروه دشوارترند و كدام گروه مي مشكالت را به گروه
  . كمك شوند

  
  منابع                    ←ايف وظ ←اهداف اختصاصي براي هر مرحله 

سـپس در زيـر هـر    . ريزي، تهيه فهرستي از اهداف اختصاصي براي هر مرحله از پروژه اسـت  مرحله بعدي در روند برنامه  
در اينجا با اهداف و وظـايف مربـوط   . دهيم را با منابع موجود ارتباط مي آنهاهدف، تمامي وظايف مرتبط را فهرست كرده و 

  : شويم ه كوچك آشنا ميبه يك پروژ
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  ريزي يك پروژه  برنامه
  هايي از تجربيات درس  اهداف و وظايف 

ايجاد نياز به يك برنامه و تضمين حمايـت بـالقوه از -1
  آن 

  : وظايف
  روشن نمودن اهداف  
 نهابرقراري ارتباط با سازمĤ    ي ملي بـه منظـور جلـب

   آنهاتوافق و حمايت 
 ايه مطمئن شويداز وجود حداقل سرم(برآورد هزينه ( 
  كسب اطمينان در انجام تعهدات خود نسبت به پروژه

  » بلي«با به كارگيري آزمون 
  جلب حمايت در سطوح محلي  

   تا حد امكان مشاركت افراد مختلف را به منظور روشن كـردن
اهداف جلب كنيد،اين مساله احساس تعلق به برنامـه و در نتيجـه   

. كنـد  ت بـه آن تضـمين مـي   احساس مسووليت بيشتر افراد را نسب
براي مثال، برگزاري سمينار در سـطح محلـي و بـا هـدف ايجـاد      

  . توافق عمومي بسيار با ارزش است
 ممكـن   آنهاي كمكي و غير دولتي اسـتفاده كنيـد،  ها نااز سازم

است، هزينه برگزاري چنين سمينارها و تـامين مـواد آموزشـي را    
  . تقبل كنند

 هر دو بخش آموزش و پرورش  از آغاز پروژه مطمئن شويد كه
  . دهيد و بهداشت و درمان را مشاركت مي

هاي مورد نياز براي سازماندهي پروژه ايجاد مكانيسم -2
  : وظايف

 اي براي اجراي پروژه و تعيين نقش آن  تشكيل كميته 
 كننده در سطح مدرسه ايجاد تشكيالت هماهنگ  
 هاي ارزشيابي  در نظر گرفتن روش  

  باشد و اعضاي آن بتواننـد بـه طـور مرتـب     كميته بايد كوچك
هـاي هـر دو بخـش آمـوزش و      خواسـته . يكديگر را مالقات كنند

  . پرورش و بهداشت و درمان بايد بيان شوند
 هاي خود قرار دهيد از همان آغاز پروژه، ارزشيابي را در برنامه. 

 روشن نمودن ارتباطات  -3

  : وظايف
 وح ملي و بررسي و اطمينان از وجود ارتباط بين سط

محلي و همچنين بين آموزش و پـرورش و بهداشـت و   
  درمان 

     گيـر اسـت و    گزارش پيشرفت كـار و ايجـاد ارتباطـات وقـت
تـر   كار كردن در سطح محلي بسيار آسان. شود معموال فراموش مي

است اما بايد توجه داشت، براي موفقيت هر چه بيشتر پروژه بايد 
  . طح ملي جلب شودپيوسته توجه مسووالن رده باال در س

  هـاي گروهـي هميشـه     اي و اسـتفاده از رسـانه    پوشش رسـانه
  . ثمربخش هستند

اطالعات(كسب اطالعات از وضعيت موجود محلي -4
 )كلي

  : وظايف
    ارزيابي نيازهاي محلي بر اساس اطالعات بـه دسـت

  آمده از منطقه 
  مورد توجه قرار دادن گزارشات پزشكي محلي  
 ت و رفتارهاي مرسوم كسب آگاهي از اعتقادا  

 در اين مورد به تحقيقات پيچيده و مشكل نيازي نيست .  
  در سـمينار يـا    آنهـا انتخاب دقيق يك گروه محلي و استفاده از

  .تواند ما را جهت انجام بهتر پروژه ياري كند جلسات، مي
 ها وجود دارند اي براي بررسي نيازهاي گروه فنون بسيار ساده.  
  

صي پـروژه و تصـميم گيـري درتعيين اهداف اختصا -5
 هاي ارزشيابي  مورد مالك

      اهداف اختصاصي تعيين شده بايد ايـن مسـاله را مـورد تاكيـد
ها و مفاد پـروژه   قرار دهند كه اگر چه مدارس بايد از برخي شيوه
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 :وظايف
  بحث و گفتگو درباره اهداف مناسب  
 بيني در انتخاب اهداف اختصاصي  واقع  
  مرتبط ساختن همه اهداف با ارزشيابي  

ترين هدف پروژه، توسعه اقدامات فـردي   تبعيت كنند، ولي بزرگ
بايد بين اهداف از پيش . گيري در سطح هر مدرسه است و تصميم

تعيين شده و اهداف مطلوب، فاصله روشـن و مشخصـي وجـود    
الزم است بعد از هر هدف اختصاصي اين توضـيح را  . داشته باشد
  ايم؟ م تا چه حد به هدف رسيدهچگونه بفهمي: اضافه كنيم

توافق در مورد چارچوب يك برنامه آموزشـي بـراي -6
مدارس كه در سطح ملي پذيرفته شده باشد ولي قابليت 

هاي محلي را نيز داشته باشـد و اجـازه    انعكاس اولويت
 . دهد تغييرات در سطح محلي به مدارس نيز راه يابند

  : وظايف
  آموزشي جاري هاي پايش برنامه  
  تعيين خطوط كلي و ساده براي پروژه  
     بررسي و كنترل پروژه در سطح ملـي جهـت كسـب

  اطمينان از مورد قبول واقع شدن طرح پيشنهادي 
 سازي و بحـث و گفتگـو بـا نـاظران و بازرسـان       آگاه

در مـورد   آنهـا محلي جهت كسـب اطمينـان از آگـاهي    
   آنهااطالعات پروژه و تاييد 

 شامل موارد زير باشدتواند  گزارش تهيه شده مي :  
  حداقل محتواي بهداشتي مورد نياز براي همه دانش آموزان ) الف
  رساستفاده مدا برايهاي توصيه شده  شناسي روش )ب
بررسي عناويني كه تا به حال در برنامه درسي مدرسـه مطـرح    )ج

  آنهااند و ارايه پيشنهاداتي درباره نحوه نوآرايي  شده
و ســاير  مــوارد نحــوه گنجانــدن ايــنرهنمودهــايي در مــورد ) د

موضوعات ديگر داخل عناوين بهداشتي انتخاب شده توسـط هـر   
  )نوان مطرح نشوددر هر ترم بيشتر از يك يا دو ع(مدرسه 

پيشنهاداتي در مورد نحوه ارزيـابي مـدارس از تغييـرات ايجـاد      )ه
  نوجوانانشده در دانش، نگرش و رفتارهاي بهداشتي 

د نيــاز جهــت اجــراي پــروژه وارزيــابي منــابع مــور -7
  آنهااطمينان از قابل دسترس بودن 

  : وظايف
  نوشتن فهرست حداقل منابع مورد نياز پروژه به طور

  كل 
   كسب اطمينان از مشخص شدن و تامين منابع مـورد

  نياز براي انجام كارها 
   تجديد نظر در وظايف در صورت دسترسي نداشـتن

  به حداقل منابع 

 مـردم، پـول، منـابع آموزشـي و      :وع منبعضروري است چهار ن
 .مورد توجه قرار گيرندزمان 

 ر صورت امكان مطمئن شويد كه در شروع برنامه زمـان الزم  د
هـا را هماهنـگ    و مسووليت به فردي محول شود تا بتواند فعاليت

تـوان بـه چنـين     مي. كرده و انگيزه الزم را در مدارس ايجاد نمايد
ل، در سمت معلم، مربي يـا بـازرس   فردي در انجام وظايف معمو

اجراي يك برنامه بدون چنين . وقت كمك كرد وقت و يا نيمه تمام
  . كمكي، آغاز نامطمئني خواهد داشت

     ايـن مسـاله   . از استفاده منابع زيـاد در پـروژه خـودداري كنيـد
  . ها به مدارس مشكل ايجاد كند ممكن است در هنگام انتقال ايده

  انتخاب نواحي و مدارس -8

  : وظايف
 ها  تعيين مالك  
  انتخاب مدارس  
   كسب اطمينان از مورد قبول واقع شدن انتخاب شـما

 توانند به صورت زير باشند مي آنهاتخاب نهاي ا مالك :  
  مدير و معلمان به اجراي برنامه راغب باشند  )الف
  ني به مدارس دسترسي داشته باشنددهندگان به آسا سازمان )ب
د بـه  تري با هم داشته باشـند تـا بتواننـ    بايد ارتباط نزديك آنها )ج

  عنوان يك پشتيبان عمل كنند
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 توسط مسووالن محلي 

  
دهندگان برنامه، نمايندگان مدارس در   منطقي است كه سازمان)د

برخي اوقـات بهتـر اسـت بـه جـاي آنكـه مـدارس        (ناحيه باشند 
ا هاي اصلي در پروژه به شمار رونـد، تنهـ   پرهزينه بخشي از نمونه

  )هاي جنبي پروژه محسوب شوند به عنوان نمونه
 تجزيه و تحليل بيشتر مفاد برنامه -9

  : وظايف
 هـاي مـرتبط    كسب اطمينان از تعيين نيازها و اولويت

   آنهابا وضعيت خاص مدارس توسط خود 

 هاي تعيين شده  به محض انتخاب مدارس بايد در مورد اولويت
هـاي   به عمل آيـد و اولويـت  در پروژه با والدين و رهبران مذاكره 

  . محلي ديگر به پروژه اضافه شوند
  نظرهاي . باره سوال كنيد در اين دانش آموزانفراموش نكنيد از

  . بسيار با ارزش هستند آنها
 طراحي پروژه و نظارت بر آن -10

  : وظايف
   بهتـر اسـت   (تدوين يك برنامه كار با جزييات كامـل

  ) پذير باشد اين برنامه انعطاف
 ن يك برنامه موازي براي پايش و ارزشيابيتدوي  

 ريزي كنيد سال اول را ماهانه و با جزييات قابل مالحظه برنامه .
اي بـراي ارزشـيابي مهـم     آوري اطالعات پايـه  در اين مرحله جمع

  . است
 مميـزي توانيد با همكاري مدارس فـرم   براي انجام اين كار مي 

   .مربوط به مدرسه مروج سالمت را تكميل كنيد
  

كســب اطمينــان از تهيــه برنامــه اجرايــي مدرســه -11
  آنهاتوسط خود 

  : وظايف
  اند آمده 10مطابق وظايفي كه در شماره .  

 هـا كمـك    سميناري ترتيب دهيد و به مدارس براي تهيه برنامه
  . كنيد
 همچنين به مدارس پيشنهاد كنيد :  

مقررات بهداشتي را به عنوان بخشي از مقررات كلي مدرسه  )الف
  . ر نظر بگيرندد
  . هاي سالمت تشكيل دهند كميته )ب
هاي خارج از مدرسه را در ارتقاي سالمت مـورد   نقش فعاليت )ج

  .هاي محلي حفظ كنند توجه قرار داده و ارتباط خود را با انجمن
رهبــري يــك برنامــه بــه منظــور افــزايش ميــزان -12

 ها و آموزش مقدماتي  آگاهي

  : وظايف
  تضمين تبليغات گسترده  
  طراحي دوره آموزش مقدماتي  
  اداره دوره آموزشي مقدماتي براي معلمان  
    ــديران و ــراي مـ ــي بـ ــي تكميلـ اداره دوره آموزشـ

  كنندگان بهداشتي  هماهنگ

 در بسـياري  . ترين حاميان برنامه هستند قوي جوانانو نوجوانان
هـاي خـاص خـود را     در راديو و تلويزيون برنامه آنهااز كشورها، 

  . دهد را نمايش مي آنهاهاي بهداشتي  ها فعاليت رنامهاين ب. دارند

گيـري هسـتند، مـورد     هاي بهداشـتي كـه بـر مبنـاي رأي     پروژه   اجراي پروژه -13
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 :وظايف
  اطمينان از شناخت پروژه به عنوان بخشي از سياست

  آموزشي توسط مسووالن محلي و ملي 

ر دو بخـش  افراد برجسته و بلندپايه در ه. باشند پذيرش جامعه مي
آمــوزش و پــرورش و ســالمت و درمــان را در مراســم افتتاحيــه 

  هاي آموزشي دعوت كنيد دوره
 حمايت و نظارت دقيق بر پروژه-14

  : وظايف
       اطمينان از ارزشـيابي دقيـق پـروژه بـه خصـوص در

  مراحل اوليه آن 
  به هنگام لزوم، شناخت پروژه، حمايت از آن و ايجاد

  تغييرات الزم 
  هاي مدارس توسط خـود   از ارزشيابي فعاليتاطمينان

   آنها

   به خاطر داشته باشيد، حفظ و ادامه پروژه مشكل است بنـابراين
از . هـا ارزش دارد  بايد ثابت شود كه تالش براي انجام اين فعاليت

هسـتند بايـد اصـالح و    » نـام «هايي كه صرفا به دنبال  اين رو طرح
 . تعديل شوند

 ها بـيش از هـر چيـز     ر و اشتياق بچهكند كه شو تجربه ثابت مي
ديگري موجب افـزايش انگيـزه معلمـان و والـدين بـراي تـداوم       

ها تثبيـت   با گذشت زمان، اين فعاليت. شوند هاي جديد مي فعاليت
  . را حفظ كرد آنهاتوان  تر مي شوند و از آن به بعد آسان مي
   همچنين ممكن است بتوانيد به مديران نشان دهيد كه تـالش و
به راستي اهميت دارند و موجب تغيير بـه خصـوص    آنهادامات اق

  : شوند در موارد زير مي
نسبت به رفتـار   آنهاجلب توجه  و ـ افزايش ميزان حضور والدين

  خود  نوجوانان
فراهم كردن زمينه بحث و تبادل نظر بين افرادي كه-15

  در پروژه مشاركت دارند 
  : يفاوظ
 دهمانند آنچه در باال بيان ش  

 كنندگان بهداشتي در سـطح مـدارس بايـد فرصـت      به هماهنگ
داده شود تا بتوانند به طور مـنظم و ترجيحـا از مـدارس يكـديگر     

  . بازديد كنند
 را سـازماندهي  » حافظان مدرسه مروج سالمت«توان مسابقه  مي

  .كرد
 هاي خود به دنبال تجارب كسب شده اصالح فعاليت-16
  

  ) تقويم اجرايي(رنامه كار ب ←وظايف / اهداف اختصاصي
به اين ترتيب مشخص ). تقويم اجرايي(هاي فعاليت، طراحي شده باشد  اي به برنامه كاري نياز دارد كه بر مبناي ماه هر پروژه

تعيـين  . مدت را بايـد بـه طـور هفتگـي انجـام داد      ريزي كوتاه برنامه. اي چه وقت بايد انجام شود شود هر مرحله و وظيفه مي
اغلب اوقات بهتر است . صلي يك برنامه كاري بسيار مشكل است و كاركنان پروژه در اين زمينه به كمك نياز دارندخطوط ا
تـا بتـوان برنامـه    ) تحصـيلي مـدارس  سـال  معموال در آغـاز  (ريزي كرد  ها را از تاريخ شروع پروژه در مدرسه برنامه فعاليت
  . ريزي را تعيين كرد راحل برنامهبندي وظايف مختلف و زمان مناسب براي آغاز م زمان
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  ريزي براي يك مدرسه  برنامه: بخش دوم
. هاي بهداشتي توسط خود مـدارس اسـت   طور كه از نامش پيدا است، بر اساس ارايه برنامه ايده مدرسه مروج سالمت، همان

دارنـد كـه خودشـان     اغلب اوقـات مـدارس عالقـه   . هاي متفاوتي خواهد داشت ها و اولويت روش ،هر مدرسه مجري طرح
اي برخوردارند و برخي نيز به منـابع   اين مدارس از حمايت محلي قابل مالحظه. هايي جهت ارتقاي سالمت تهيه كنند برنامه

  . مالي دسترسي دارند
  

  ) همراه با چند پيشنهاد(ريزي مبتني بر مدرسه  مراحل برنامه
  .ميزان عالقه و حمايت از برنامه را بسنجيد -1
  مند است؟  به برنامه عالقهچه كسي 

 از خودتان بپرسيد : 

  شود؟ آيا واقعا باور داريد كه ايده و نظر شما موجب تغييراتي در مدرسه مي -
  كنيد؟  آيا به اندازه كافي از ايده خود حمايت و دفاع مي -
  توانيد روي آن حساب كنيد؟  آيا مي -

 
  . ور روشن مشخص نماييدريزان محلي، مشاوران و مديران را به ط ارتباط با برنامه - 2
 شودمي هاي جديد شما مطلع  مطمئن شويد هر كس كه الزم است در جريان كار قرار گيرد، از ايده .  
 
يك كميتـه   .هاي بهداشتي در مدرسه تعيين كنيد هاي مجريان طرح را جهت ارتقاي فعاليت اهداف، اجزا و مسووليت -3

 . ها تهيه كنيد اي وظايف و مسووليتاي بر نمودار يا برنامه ساده. سالمت تشكيل دهيد

  را از اينكـه ممكـن    آنهاوقت زيادي را به بحث و گفتگو با كاركنان درگير طرح اختصاص دهيد و به ويژه ترس و واهمه
بـه عنـوان   ) بـراي حمايـت از يكـديگر   (حداقل دو نفر از معلمان را . انتظار داشته باشيد، درك كنيد آنهااست، كار زيادي از 

. را در كميته سالمت مدرسـه فرامـوش نكنيـد    نوجوانانجلب مشاركت والدين و . كنندگان بهداشتي در نظر بگيريد هماهنگ
اي از مقررات بهداشتي در مـدارس مشـاركت    كاركنان بهداشتي را از همان آغاز برنامه به خصوص در تدوين مجموعه ساده

 . دهيد

 
محيط مدرسه و ارايه خـدمات بهداشـتي مناسـب بـا مشـورت      در مورد اقدامات الزم جهت بهبود وضع سالمت  -4

  .كاركنان بهداشتي محلي توافق نماييد

 منـد بـه خـدمات بهداشـتي مـدارس       چرا يك گروه كار داوطلب، شامل كاركنان بهداشتي محلي و برخي از اولياي عالقه
  توانيم همه با هم در انجام اين كار كمك كنيم؟  تشكيل نشود؟ چگونه مي

  . دهنده برنامه عمل كند كي از اعضاي برنامه ملي آموزش سالمت مدارس بپذيرد كه به عنوان سازمانشايد ي
  
  . يك برنامه آموزشي چرخشي كه با محتواي آموزش سالمت در برنامه درسي مدارس سازگار باشد، طرح كنيد -5
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 ،كدام موضوعات بهداشتي در مدارس تدريس  برنامه درسي رايج در مدرسه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد تا دريابيد
 . اضافه شوند آنهاسپس تصميم بگيريد كدام موضوعات بهداشتي ديگري بايد به . شوند مي

 سـپس  . هاي بهداشتي بحث و توافق نمايند يك گروه كاري از ميان معلمان انتخاب كنيد تا در مورد موضوعات و اولويت
ـ   تصميم بگيريد كدام كالس موضـوعات بهداشـتي حتمـا شـامل     . هـاي اجرايـي خاصـي متمركـز شـوند      روژهها بايـد روي پ

 . موضوعاتي مانند سالمت عمومي، ايمني و تغذيه باشند

 
. در موضوعات درسي توافق كنيد آنهادر مورد انتخاب عناوين اقدامات بهداشتي براي هر كالس و نحوه گنجاندن  -6

را در جـاي   آنهـا رسي مدرسه وجود دارند كه بايد مطرح شـوند،  در صورتي كه مطالب بهداشتي ديگري در برنامه د
هـاي توصـيه شـده     اگر برنامه مدرسه، آموزش موضوعات بهداشتي را به طريقـي متفـاوت از روش  . مناسب بگنجانيد

 . كند، منطقي است كه موافقيت مسووالن ملي يا بازرسان محلي در اين باره كسب شود پيشنهاد مي

 هـر  (موضـوع عملـي سـالمت، دو موضـوع را انتخـاب كنـد        8تا  4هر كالس ازميان : شود ارايه مي در اينجا يك راهكار
آموزش موضوعات بهداشتي خارج از برنامه درسـي رسـمي مدرسـه در تـرم     ). موضوع براي دو ترم اول در نظر گرفته شود

عات عملي سـالمت شـامل يـك موضـوع     موضو...). مطالبي در زمينه اسكلت بدن انسان و مانند آموزش(آخر اشكالي ندارد 
 . توسط كالس است 1انتخابي توسط مدرسه و يك موضوع انتخابي

 
. ها اداره و نظارت شوند، تصميم بگيريد در مورد اينكه چگونه اقدامات بهداشتي در اطراف مدرسه بايد توسط بچه -7

سيسـتم  «كـالس چيسـت؟ آيـا شـكلي از      هاي مشابه و يا بهداشتياران آموزي، ساير گروه وظايف كميته سالمت دانش
هـا، پيشـاهنگان    هاي خارج از كالس ماننـد انجمـن   وجود دارد؟ آيا فعاليت) تر تر و كوچك بزرگ نوجوانان(» دوگانه

  سالمت يا بهداشتياران در منطقه وجود دارد؟ 
  مراجعه كنيد 5به پيشنهادات ارايه شده در فصل . 

 كننـد هـر    سـعي مـي   آنهـا . شود هاي واقعي داده مي آموزان مسووليت تري از دانشمطمئن شويد تا حد امكان به تعداد بيش
  . داريد، برآورده سازند آنهاانتظاري كه از 

  
گيري كنيـد   در مورد هر مناسبت محلي يا در سطح مدرسه كه ممكن است در طول سال سازماندهي شوند، تصميم -8

  . هاي همگاني در سطح ملي مشخص كنيد سيجها و ب و ميزان همكاري مدرسه را در اجراي مناسبت
 توانند شامل برپايي نمايشگاه بهداشتي در مدرسه يـا مشـاركت در يـك مناسـبت ملـي مثـل روز        هاي مذكور مي مناسبت

هايي بسيار با ارزش هستند ولي به زمان زيادي نياز دارند و نبايد بـراي   به خاطر بسپاريد كه چنين فعاليت. جهاني ايدز باشند
آموزان به خصوص اعضاي انجمن بهداشتي مدرسه بايد در سـازماندهي و   دانش. ريزي شوند مدت برنامه اصل زماني كوتاهفو

 . مسووليت داده شود آنهاها مشاركت كنند و به  ريزي اين مناسبت برنامه

  

                                                 
  . يان سال آموزش دهنددهند هر ماه يكبار موضوع بهداشتي جديدي را مطرح كنند تا به اين ترتيب بتوانند موضوعات بيشتري را تا پا برخي مدارس ترجيح مي -  1
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 . تصميم بگيريد، چه نوع آموزش و منابع آموزشي مورد نياز و قابل دستيابي است -9

 اين مساله بسيار حياتي است و با كمك ديگران بايد سـازماندهي شـود  . عد در زمينه آموزش بحث خواهد شددر فصل ب .
. نـد ههاي بهداشتي صحيح دقيقا آگا جنبه حياتي آموزش آن است كه مطمئن شويم، معلمان از پيام. آموزش بايد مستمر باشد

ها مراجعـه   همچنين بايد مطمئن شويم، معلمان واقعا به كتاب. تندبنابراين منابع و مواد آموزشي براي آگاهي معلمان الزم هس
  . تواند ما را در اين زمينه كمك كند برگزاري امتحانات و مسابقات مي. كنند مي
  

ها در طول و پايان سال تصميم بگيريد و مشخص كنيد كه چه كساني اين كار  در مورد نحوه پايش تمامي فعاليت -10
  . را انجام خواهند داد

 مميـزي خـارجي  ( و هم خارج آن) مميزي داخلي( ارزيابي و پايش در هر دو سطح يعني هم توسط افراد داخل مدرسه (
 . است چقدر دهد كه ميزان پيشرفت برنامه و ميزان تغييرات برنامه پس از ارزيابي اين كار نشان مي. بسيار با ارزش است

 هاي بهداشـتي كـه در    همچنين گروه. ستفاده از فرم پايش ارزيابي كندتواند پيشرفت خود را با ا در هر صورت مدرسه مي
هـاي انجـام شـده و     توانند در هر ترم يكديگر را مالقات كرده، در مـورد فعاليـت   شوند، مي سطح مدرسه و محل تشكيل مي

برگـزاري امتحـان   . كننـد  توانند يكديگر را آزمـايش  دانش آموزان نيز مي. اند بحث و گفتگو كنند هايي كه طراحي شده برنامه
شـود نمونـه    منجر مي» نشان سالمت«اداره شده و به اعطاي  دانش آموزانرقابتي ـ بهداشتي در سطح محلي كه توسط خود  

  .توانند هر چند وقت يك بار اين امتحان را تكرار كنند مي آنها. اي از اين آزمايش ها است

  
  ريزي در سطح كالس  برنامه

ها و ابتكاراتي در كـار خـود بـه كـار      توانند ايده هايي براي ارتقاي سالمت باشند، آموزگاران مي برنامه حتي اگر مدارس فاقد
ريزي كنند كه بتوانند موضـوعات   هايي داشته باشد، باز هم معلمان بايد طوري برنامه در صورتي كه مدرسه چنين برنامه. برند

تر از معلمـان   كنند، آسان وره ابتدايي، تمام دروس يك پايه را تدريس مياز آنجا كه معلمان د. بهداشتي مناسب را مطرح كنند
هاي بـاالتر الزم   در دوره. دهند قادر به انجام اين كار هستند هاي باالتر كه فقط دروس خاصي را در هر پايه آموزش مي دوره

ن بايد براي هـر كـدام از موضـوعات    البته در هر دو مورد معلما. است بحث و تبادل نظر بيشتري ميان معلمان صورت گيرد
  : اين تصميمات شامل موارد زير است. گيري كنند خاص بهداشتي تصميم

هـا چـه چيزهـايي را بداننـد،      اهداف اصلي چيستند؟ براي مثال، معلم هر كالس در پايان يك دوره، انتظار دارد كه بچـه  -1
معموال اهـداف اصـلي توسـط دولـت يـا از      . تر است د، مشكلرس اين مساله از آنچه به نظر مي. احساس كنند و انجام دهند

شوند و معلمان تنها بايد تصميم بگيرند كـه ايـن اهـداف تـا چـه حـد بـا سـن          طريق مراجع معتبر به طور روشن تعيين مي
  . و تجارب كالس تناسب دارد نوجوانان

و طوري اهداف اختصاصي طـرح را بيـان كنيـد    هميشه اهداف معقول و قابل دسترس را تعيين نماييد : به خاطر داشته باشيد
  ايد يا خير؟  رسيده آنهاساني بتوانيد، بفهميد آيا به آكه به 

تواند بيش از يك جلسه در هفته را به آمـوزش   يك معلم نمي(هاي اصلي الزم هستند؟  چند درس براي بيان و تاييد ايده -2
  ). جلسه در هفته قادر به انجام اين كار باشدها اختصاص دهد و اغلب ممكن است كمتر از يك  اين ايده
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آموزان انتظار داشـت كـه در حـين     توان از دانش هايي را مي توان يك واحد درسي را طراحي كرد؟ چه فعاليت چگونه مي -3
  آموزش موضوعات بهداشتي، در خانواده و جامعه انجام دهند؟ 

  ها نيز تقويت كرد؟  اير كالستوان يك واحد درسي را در برنامه تحصيلي س چگونه مي -4
ها و پدر و مادر  هاي خود را به ساير كالس ها بخواهند آموخته به خصوص اگر بچه(توان انتظار داشت  چه نتايجي را مي -5

  ؟ )خود انتقال دهند
  است، پي ببريم؟ صورت گرفته  آنهااند و تغييراتي كه در  در مدرسه ياد گرفته دانش آموزانتوانيم به آنچه كه  چگونه مي -6
  

  سازي  واحد درس ايمن: مثال
  اهداف

  : كه دانش آموزان بدانند
 ها را فهرست كنيد اين بيماري(هاي كشنده ايمن شوند  همه كودكان بايد در طول اولين سال زندگي بر عليه بيماري ( 

 ك طبق برنامه، بسيار خطرناك استهاي كود چرا واكسن نزدن يا تكميل نكردن واكسن 

 سازي كرد توان مصون و چگونه مي قتچه و 

 : بفهمند كه چگونه

 هاي خود را ثبت كنند ه و همسايهبايد اطالعات مربوط به واكسيناسيون اعضاي خانواد 

 زنند ها خود را واكسن نمي ا بچهبايد پي ببرند كه چرا برخي پدر و مادره 

 به افرادي كه كودكان خود را براي واكسيناسيون به مراكـز   و(سازي را به ديگران انتقال دهند  هاي مربوط به ايمن بايد پيام
 )برند، كمك كنند درماني مي يبهداشت

  
  :براي مثال. هاي خود را توسعه دهند نگرش

 ها باشند اند، توجه كنند و نگران بچه هاي خود را واكسن نزده هايي كه بچه به خانواده . 

 هاي منزل پنج درس همراه با فعاليت : 

 .)دست آورند ها اطالعاتي به سازي در خانواده درباره ايمن(واكسيناسيون  درك مساله -1

بت بـه ايـن مسـاله را    هـا نسـ   ها و نوع نگرش ميزان آگاهي(شناخت خطرات ناشي از واكسينه نكردن كودكان و علل آن  -2
 .)بررسي كنند

هـاي   بـراي انتقـال پيـام    دانـش آمـوزان   يزي در مورد نحـوه كمـك   ر بحث و گفتگو در مورد بررسي انجام شده و برنامه -3
  )و سرودهاي مناسب تهيه كنند ها، پوسترها بازي(بهداشتي 

  ها  براي خانواده» سازي وز ايمنر«ريزي برگزاري  بحث در مورد نحوه برنامه -4
  سازي تهيه بازخوردي از روز ايمن -5
  

  هايي در كل برنامه درسي با همكاري معلمان  انجام فعاليت
  )درس زبان(» ايم شكست دادههايي كه  بيماري«گويي بر مبناي كتاب داستان  نويسي و قصه داستان -1
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 )درس رياضي(ها  سيون در خانوادهرسم نمودار واكسينا -2

 )درس تعليمات اجتماعي(ها  يماريبحث و گفتگو در مورد نقش خدمات بهداشتي در پيشگيري از ب -3

 )درس علوم(ها  در برابر بيماري آشنايي با نحوه حفاظت از بدن -4

 )هنر و كار دستي(سازي  ينه ايمنهاي مناسب در زم طراحي پوستر و ساختن بازي -5

  
   :ها براي خانواده» سازي روز ايمن«نتايج مورد انتظار از 

  سخنراني يكي از كاركنان بهداشتي -1
 سرود و نمايش توسط دانش آموزان اجراي -2

 نمايش پوستر  -3

 سخنراني يكي از والدين -4

هـا بـه والـدين،     بچـه (وي نوجوانان براي كمك به والدين به منظور يادآوري زمـان و موعـد واكسيناسـيون    پيشنهاد از س -5
 )دهند اند، مي را كه تهيه كرده هاي واكسيناسيون كارت

  
  ارزشيابي 

  سازي سازي و روز ايمن واحد ايمنگزارشات مربوط به   -1
 عه در مورد آنچه والدين آموختندبررسي و مطال  -2

  هاي دانش آموزان از طريق برگزاري امتحان توسط خود آنها لومات و آگاهيآزمايش مع  -3
  

  هاي پروژه در سطح كلي و مدرسه  پايش و ارزشيابي فعاليت
. ريزي و اجراي برنامه مشاركت فعال داريـم  ها خود ما هستيم زيرا در برنامه ترين ارزياب الزم است به خاطر بسپاريم كه مهم

توانيم قضاوت كنيم كه برنامه تـا چـه حـد پيشـرفت      رين در جريان پيشرفت برنامه هستيم و بهتر ميدر واقع ما بيش از ساي
ريزي مشاركت بيشتري داشـته باشـيم، بيشـتر مـورد      پس هر قدر ما در برنامه. هايي نياز به تغيير دارد داشته و در چه قسمت

توانيم پروژه را در جهت رفع نيازهاي خود شكل داده و  مشورت قرار گرفته و نسبت به برنامه احساس تعهد كنيم، بيشتر مي
 آنهـا هستند، همگي زنـده هسـتند، يعنـي     آنهاها و مدارس كه در واقع مجري  البته يك چيز مسلم است، پروژه. اصالح كنيم

چنـين   آنهـا ي مـا از  هـا  به اين گونه عمل نكنند و يا برنامه آنهااگر . شوند رشد كرده، تغيير يافته و با شرايط جديد منطبق مي
  . انتظاري را نداشته باشند، مطمئنا اشكال جدي در كار است

  هاي كوچك  پيشبرد برنامه از طريق اجراي پروژه: بخش سوم
  آميز نباشد؟  هاي كوچك در سطح ملي ممكن است موفقيت چرا تعميم سريع پروژه
  . را كنترل كردها  گسترش تدريجي برنامه آنهاتوان از طريق  ارايه دو روش كه مي

  
  . ممكن است خطرناك باشد» مدارس مروج سالمت«هاي  تكرار بيش از حد پروژه
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هـاي آن خواهنـد    هنگامي كه يك پروژه در حين اجرا ارزش و اعتبار خود را ثابت كرد، همه خواستار اشاعه و گسترش ايده
وژه خيلي شتابزده و يكنواخت باشـد، خطرنـاك   چنين امري ممكن است به موفقيت بيشتر منجر شود، اما اگر توسعه پر. شد

به شناخت، خواسـت و احسـاس   » مدرسه مروج سالمت«ميزان تاثير ايده . است و ممكن است به شكست پروژه منجر شود
كننده دارند، بيشـتر   نقش كمك المللي كه هاي بين ها و نمايندگي دولت. تعلق مدارس و جوامع نسبت به اين ايده بستگي دارد

بـه   آنهـا . را به مرحلـه اجـرا درآورنـد    آنهاهاي بزرگ تبديل كرده و  هاي كوچك نمونه را خيلي سريع به برنامه د پروژهنمايل
پيشـبرد پـروژه در مقيـاس    «الگوبرداري و گسترش سريع يك پروژه نمونه در سراسر كشور يا يك منطقه و بـه عبـارتي بـه    

زيـرا خاسـتگاه برنامـه ارتقـاي سـالمت       ،ج سالمت مؤثر نخواهد بوداين نوع سياست در مورد مدارس مرو. معتقدند» وسيع
  . مدارس بايد در درون مدارس و جامعه و نه خارج از آن باشد

  
  دو روش گسترش اقدامات بهداشتي مطلوب 

البته ممكن است برخي مـدارس كـه از   . روش، گسترش تدريجي تعداد مدارس مروج سالمت به طور ساالنه است اولين -1
اند به مرور زمان عالقه خود را از دست بدهند، اما چنانچه مدارس زيادي در پروژه بـاقي مانـده    مجري يك پروژه بودهابتدا، 

توانند به تنهايي  مدارس مي. و با عالقه، مزاياي برنامه را نشان دهند، مطمئنا راه براي پيوستن ساير مدارس نيز باز خواهد شد
ها،  افزايش خواهد يافت و در نهايت ممكن است كه انجمن آنهابه اين ترتيب تعداد . نديا به صورت گروهي به پروژه بپيوند

مـروج   آنهـا ها در سطح منطقه يا ناحيه انتظار داشته باشـند كـه مـدارس     كاركنان آموزشي و بهداشتي محلي و حتي خانواده
 . سالمت شوند

  
  : كليه مدارس بايد شرايط زير را داشته باشند

 درسهكميته سالمت م 

 رايط بهداشتي با حمايت كامل از سوي مدير/ مراقب سالمت 

  بهداشتياران و پيشگامان(فعاليت تشكلهاي بهداشتي( 

  كه هم از خـارج مدرسـه و هـم داخـل آن ارايـه      ) از جمله شناسايي دانش آموزان بيمار(وجود خدمات بهداشتي معمول
 شوند

  عمومي و بهسازي محيط مدرسهبازديد و كنترل مداوم به منظور بهبود وضع سالمت 

 نظارت مستمر بر خريد، تهيه و فروش مواد غذايي به نوجوانان 

 اي از اهـداف اختصاصـي بـراي     هاي بهداشتي به طور ماهانه، فصلي يا ساالنه و مجموعـه  يك برنامه جهت تعيين اولويت
 ها و تالش به منظور نيل به اهداف رسيدن به اين اولويت

 ها از مدرسه ها و كاهش غيبت نوجوانان و معلمان جهت كمك به ديگران، پيشگيري از بيماري پذيري در حس مسووليت  
 . دومين روش، وارد كردن تدريجي تغييرات در داخل سيستم ملي است -2

 : شود در اينجا به چند مرحله اشاره مي

 راگير سالمت مدارس در سياست مليتعريف ارتقاي ف 

 هاي درسي مدرسه بخشي از برنامه محلي و ملي به صورت هاي بهداشتي در سطح مفهوم اولويت 
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 هاي آن در منطقه با ذكر فعاليت تشكيل كميته سالمت مدارس 

  داراي مشاركت فعال و مستمر در برنامه  نوجوانانتعيين تركيب سالمت مدارس در سطح ملي و محلي با توجه خاص به
 آنهاو تشويق 

  نوجوانبه  وجوانن اموزشي هاي فعاليتتشويق مؤثر و مثبت 
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  8فصل 
  ايجاد تغييرات از طرق پايش و ارزشيابي

  هاي ارزشيابي چراها و چگونگي
 دهيم؟  منظور ما از ارزشيابي چيست و چه وقت آن را انجام مي 

 هاي جمع آوري مدارك و شواهد  راه 

  نگهداري دفتر ثبت وقايع روزانه و گزارشات  
 ها   سواالت و بحث  
  آزمايشات  
  مشاهدات  

 ها   رزيابي تغيير نگرشا  
 ارزشيابي ميزان موفقيت برنامه در كل  
 دهد؟  چه كسي ارزشيابي را انجام مي 

  مانند (براي ارزشيابي برنامه به اندازه افراد خارج از مدرسه ) و والديندانش آموزان مثل معلمان، (چرا افراد داخل مدرسه
 اهميت دارند؟ ) بازرسان
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آوري اطالعات مربـوط بـه آن    اي توصيف آنچه در هنگام مشاهده و بررسي يك برنامه و جمعبعضي افراد كلمه پايش را بر
در واقـع، مفهـوم دو   . برنـد  آوري اطالعات به كار مي ها در هنگام جمع  دهند و كلمه ارزشيابي را براي بيان قضاوت انجام مي

گـاهي اوقـات،    .كنـيم  كلمه ارزشيابي استفاده مي در اين فصل ما فقط از. كلمه فوق از جهات بسياري به يكديگر شبيه است
ما هميشـه ايـن كـار را انجـام     . در اين مورد هيچ چيز نامأنوس يا مشكلي وجود ندارد. ترساند كلمه ارزشيابي، ديگران را مي

  .د هستيمگيريم، در واقع در حال ارزشيابي از خو پرسيم و تصميمي مي هر زمان كه در زندگي سواالتي از خود مي. دهيم مي
 ريزي و تهيه يك طرح مرحله برنامه(ارزشيابي در شروع كار(  

  چرا، چه وقت و چگونه بايد اين محصول را به كار برم؟: مثال
 ارزشيابي در حين انجام كار  

  دهم؟ آيا كشت، نگهداري و برداشت محصول را به خوبي انجام مي: مثال
 ايم و منتظر نتايج آن هستيم انجام داده يا زماني كه بخشي از آن را( ارزشيابي در پايان كار(  

  آيا كيفيت محصول مطابق با انتظار من بود؟: مثال
  آيا اين كار در زندگي من تغييري ايجاد كرد؟

  ف اين همه وقت، هزينه و تالش را داشت؟صرآيا كشت اين همه محصول ارزش 
  توانيم براي سال آينده محصول بهتري داشته باشيم؟ چگونه مي

تر از مثال باال است، اما كامال ضروري اسـت و بايـد در هـر سـه مرحلـه       كمي مشكل» ارتقاي سالمت«هاي  بي برنامهارزشيا
   .انجام شود

  
  دو سوال كليدي براي هرمرحله ارزشيابي

 م در آينـده آن  تـواني  و آيا مي) توانستيم آن را بهتر انجام دهيم آيا مي(ايم  آيا ارزشيابي هر مرحله را به طور مؤثر انجام داده
 را بهتر انجام دهيم؟ 

 ؟ )در چه جهتي و براي چه كساني(ايم  چه تغييري ايجاد نموده  
  :ما انتظار داريم در سه زمينه زير تغييراتي صورت گيرد

  يادگيريمهارت هاي  دانش و  
كنند؟ آيا آنهـا نحـوه گـوش دادن بـه      يهاي بيشتري را پيدا م كنند؟ آيا آنها راه دانند؟ آيا آنها بهتر درك مي آيا افراد بيشتر مي

  دانند؟ را مي آنهاديگران و برقراري ارتباط با 
 رفتار  

دهنـد؟   دهند؟ آيا اين كارها را به طور منظم انجام مي آيا آنها در حال انجام كارهاي جديدي هستند؟ آيا آنها را بهتر انجام مي
  چه چيزي تغيير كرده است؟

 نگرش  
گيـري   تـوانيم دريـابيم، تغييـرات در حـال شـكل      شان تغيير كرده است؟ چگونه مي گران و محيطآيا نگرش آنها نسبت به دي

  هستند؟
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گيري هستند، نياز داريم يا خير، بايد مطمئن شويم، بـه چـه تغييراتـي     براي اينكه دريابيم آيا ما به تغييراتي كه در حال شكل
، معلمـان و جامعـه چـه    دانش آمـوزان  رنامه جديد انتظار داريم، خواهيم دست يابيم يا به عبارت ديگر ما با اجراي يك ب مي

اين اهداف . اينها اهداف برنامه ما هستند. اطالعاتي كسب كنند، چه فعاليتي را انجام دهند و چه احساسي از خود نشان دهند
نتـايج تغييـر    تـرين  اگرچـه بعضـي از مهـم   (كامال ضروري بوده است و الزم است، روشن و شفاف و قابل سـنجش باشـند   

هـا مـرتبط     بعضي از اين اهـداف بـا نتـايج برنامـه    ). زندگي ممكن است دقيقا قابل سنجش نباشندمهارت هاي  ها و   نگرش
پس از اينكه دريافتيم تا چه اندازه به اهداف  .خواهند بود، با وجود اين در سازماندهي به اهداف ديگري نياز خواهيم داشت

سازد كه بر مبناي  ارزشيابي، اطالعاتي را فراهم مي. مورد كارهايي كه بايد انجام دهيم، تصميم بگيريمتوانيم در  ايم، مي رسيده
  .توان تصميماتي را اتخاذ نمود آن مي

  . ارزشيابي كه به عمل منجر نشود، صرفا اتالف وقت است :به خاطر داشته باشيد
كنـد و آيـا    مان در جهت درست حركت مي وانيم دريابيم كه آيا برنامهت شود كه با استفاده از آنها مي در زير هفت راه ارايه مي

  رسيم يا خير؟  ما به اهداف خود مي
  
  نگهداري دفتر ثبت وقايع روزانه و گزارشات - 1

توانـد،   كميته سالمت مدرسه مـي . توانند براي ثبت گزارشات بهداشتي دفتر يادداشت داشته باشند آموزان مي معلمان و دانش
بعـد از مـدتي   . توانند، گـزارش جلسـات خـود را نگهـداري كننـد      هاي بهداشتي مي انجمن. ديواري تهيه نمايد يك روزنامه

افراد خارج از مدرسه مانند كاركنـان سـالمت   . هايي انجام شده است توان دريافت، چه كارهايي و به دنبال آن چه فعاليت مي
تواننـد بـه طـور مـنظم      اه تربيت معلم محل نزديك بـه مدرسـه مـي   محلي، رييس انجمن اوليا و مربيان ، يك استاد از دانشگ

توان گروهي از اوليا را به عنوان بازديدكنندگان انتخاب كرد تا هرچنـد   مي. ت و گزارشات خود را تهيه كنندايكديگر را مالق
  .ماه يكبار دور هم جمع شوند و مشاهدات خود را بيان كنند

  
  بحث و گفتگو با افراد - 2

گيرد، اما برخي اوقات هنگامي كه به دنبال جواب  رنامه، بخش زيادي از اين كار به صورت غير رسمي انجام ميبا پيشرفت ب
تـوانيم از طريـق گفتگـو بـا      اين كـار را مـي  . ريزي كنيم ها شرايط خاص برنامه  سواالت خود هستيم، بايد به تناسب موقعيت

به صورت انفرادي انجام دهيم يا اينكه ) هاي ثبت شده ي از سواالت و پاسخبا استفاده از فهرست(، اوليا و معلمان آموزان دانش
هـاي   گـروه در مـورد برنامـه   . تشكيل دهـيم ) شوند هاي مركزي نيز ناميده مي ها گروه  بعضي وقت(هاي بحث  توانيم گروه مي

  .دهد تايج را گزارش ميگر گروه، بحث را در جهت موضوعات خاص و مهم سوق داده و ن كند و هدايت بهداشتي بحث مي
هـايي را   در هر صورت ضروري است، سواالتي بپرسيم كه بتوانيم به عقايد و نظرهاي واقعي آنها دست يابيم، نه اينكه پاسخ

  .كنند، مورد قبول ما است به ما بدهند كه تصور مي
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  آزمودن دانش و مهارت - 3
است، فقط كم شـدن نمـره    ت در ساير دروس ممكندانش نادرس. در آموزش سالمت انتقال دانش صحيح و ضروري است

پس از . تواند موجب از بين رفتن زندگي شود امتحاني را به دنبال داشته باشد اما اطالعات غلط در مورد مسايل بهداشتي مي
نانچـه از  چ. انـد يـا خيـر    آموزان به حقايق بهداشتي دست يافته توان دريافت كه آيا دانش پايان هر درس يا ترم به سادگي مي

قبل و بعد از پايـان هـر موضـوع    . هاي خود را طراحي كنيم توانيم آموزش ها را بدانيم، بهتر مي  همان آغاز، ميزان آگاهي آن 
در مورد موضـوعات بهداشـتي   ) ببينيم مطالب را به خوبي به خاطر دارندبراي آنكه (آموزان  بهداشتي و در آخر ترم از دانش

. سـواالت يكسـاني را در نظـر بگيريـد    ) قبل از شروع يادگيري و بعد از آن(براي همه موارد . وريداي به عمل آ امتحان ساده
دقت و طوري طراحي شوند كه شامل تعداي از عقايد  با سواالت بايد .هاي مختلف طراحي كرد توان به شكل سواالت را مي

  .اند غلط را از دست داده عقايد و باورهايآموزان دانش بايد مطمئن شويم كه . و رفتارهاي نادرست رايج در جامعه باشند
  

  آموزان هاي آزمودن دانش روش
 هـاي پـيش آمـده  چـه      ند كـه در موقعيـت  يآموزان بپرسيد و از آنها بخواهيد به شما بگو اي ازدانش توانيد مسايل ساده مي

  :خواهند كرد
در ايـن  . كنـد  آيـد، گريـه مـي    ي كه بازويش خـون مـي  تواند بلند شود و در حال او نمي. افتد دوست شما از باالي درخت مي

  كنيد؟ موقعيت چه كار مي
  جاي خالي را با كلمه مناسب پر كنند دانش آموزان بخواهيد كهاز سواالتي را مطرح كنيد و:  

) اي محلـي ه نام يكي از سبزيجات يا ميوه)(ـــ(مانند) نارنجي)(ـــ(هايي به رنگ  و ميوه) سبز)(ـــ(هاي  در برگ Aويتامين 
  .شود يافت مي

 صحيح و بعضي ديگر غلط است و از دانش آموزان بخواهيد كه عبارت صـحيح   هاسواالتي را مطرح كنيد كه بعضي از آن
 . ندمشخص كن) (را با عالمت 

   سواالتي را مطرح كنيد كه تنها يك عبارت آن صحيح و بقيه غلط است و از دانش آموزان بخواهيد كه عبارت صـحيح را
 .مشخص كنند) (عالمت  با

  
  مشاهده - 4

  ها و اطراف آن  ساختمانتوجه به 
تـر   تـر و پـاكيزه   هاي بهداشتي در وضعيت ظاهري مدرسه نيز تأثير گذاشته است؟ آيا مدرسه تميزتر، روشن آيا اجراي برنامه

  ؟)يا اينكه هنوز مانند گذشته است(شده است 
  هاي اطراف مدرسه توجه به فعاليت
  محيط و سالمت آب تغييراتي حاصل شده است؟ آيا در بهسازي

  آيا در توليد و سالمت مواد غذايي پيشرفتي حاصل شده است؟
  هاي اوليه پيشرفتي حاصل شده است يا مانند سابق است؟ آيا در تداركات به عمل آمده براي ايمني و كمك



 

                                                                                            مروج سالمت رسامد                                                                               

٩٨ 
 

  دهند؟ مه معمول، به طور منظم در مدرسه انجام مي، اقدامات پيشگيرانه بهداشتي را به عنوان يك برنانوجوانانآيا معلمان و 
  مشاهده تغييرات در طرز رفتار و عمل

خود و ارتقاي سالمت ديگـران فعاليـت بيشـتري     و همچنين معلمان براي حفظ بهداشتدانش آموزان دريابيم كه آيا ما بايد 
  كنند و آيا نگرش آنها تغيير كرده است؟ مي

  :وي چهار چيز باشيمدر اين زمينه الزم است در جستج
 اند؟ براي مثال، آيـا آنهـا در زمينـه سـاخت و      اند يا چيزي ساخته هاي بهداشتي جديد كاري انجام داده آيا آنها براي برنامه

هـاي بهداشـتي فعاليـت     و شـركت در راهپيمـايي   هاتر  بازي، خواندن داستان براي كوچك تهيه سرود، پوستر و يا يك اسباب
آنهـا چقـدر   . اند به همه نشان دهند و در مورد آن توضـيح دهنـد   ن است، از آنها بخواهيد، آنچه را ساختهاگر چني اند؟ داشته
  اند؟  هاي جديد دارند و به آنها عمل كرده رسند؟ آيا آنها با كمك دوستانشان نظرها و ايده مند و مشتاق به نظر مي عالقه

  ير كرده است؟در مدرسه تغي آنهابررسي كنيد آيا رفتارهاي بهداشتي  
  از نيازهـاي ديگـران آگـاه    آنهـا تر از خود مفيد هستند؟ آيا   كوچكآموزان  دانشتر و براي  براي مثال، آيا آنها تميزتر و مرتب

  ت كوچكي در آنها ايجاد كرده است؟مند هستند؟آيا اين برنامه تغييرا هاي بهداشتي عالقه آيا آنها به فعاليت هستند؟
  انـد، بـراي    سوال كنيد تا آنچه را كه انجـام داده  آنهااند؟ از  هايشان منتقل كرده نظرات جديدي را به خانه ها و  ايده آنهاآيا

اند، براي شـما بـه    توانند، همه اقداماتي را كه انجام داده سواالت را دقيق مطرح كنيد تا متوجه شويد آيا آنها مي. شما بگويند
فتارشان در منزل تغيير كرده است؟ اگر جواب مثبت است، اين تغيير در چه جهتي سوال كنيد، آيا ر آنهااز . دقت شرح دهند

  .نيز در اين مورد سوال كنيد آنهاتر  بوده است؟ در صورت امكان از والدين يا خواهران و برادران بزرگ
 بسـياري از  . انـد، بپرسـيد   انجـام داده دانش آموزان ها و نظرهاي مديران مدرسه و كاركنان بهداشتي را درباره آنچه   ديدگاه

هـاي آمـاري    هـا بـر داده    كنند، مايلند از ميزان تـأثير ايـن برنامـه    گذاري مي هاي بهداشتي مدرسه سرمايه افرادي كه در برنامه
در هـر صـورت   . اين كار بدون انجام يك برنامه تحقيقاتي پرهزينه امر بسيار مشكلي اسـت . بهداشتي جامعه اطالع پيدا كنند

هاي بهداشتي  به نظر ما امسال بيماري گال به دليل انجام برنامهكه  هداشتي و مديران مدرسه ممكن است اعالم كنندكاركنان ب
چنـين  . كـاهش يافتـه اسـت    آنهـا در مدرسه كاهش يافته است يا اينكه به نظر ما تصادفات به دليل بسيج مدرسه و مبارزه با 

  .اطالعاتي بسيار با ارزش هستند
  ت در معلمان و جامعهمشاهده تغييرا

اند؟ بـراي مثـال، بـا نشـان دادن      هاي سالمت مدرسه رفتار خود را تغيير داده دقت كنيد، آيا معلمان، والدين و اعضاي كميته
هاي توصيه شده از سوي مدرسه، با تشـويق والـدين بـه تهيـه      عالقه بيشتر به موضوعات بهداشتي و ايمني، با انجام فعاليت

  .براي آوردن آنها از خانه به مدرسهدانش آموزان و تشويق تر  غذاهاي متنوع
  
  ها  پي بردن به تغيير نگرش - 5

براي توسعه نگرش مثبت در مورد مسايل بهداشتي اسـت كـه   دانش آموزان ترين هدف ارتقاي سالمت مدارس كمك به  مهم
هاي ارزشيابي است كـه البتـه كـار     ي از برنامهها بخش  بنابراين ارزشيابي از نگرش. بعد از ترك مدرسه نيز با آنها خواهد ماند

  . اي نيست ساده
  :چهار روش ارزشيابي زير مفيد هستند
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 دهند و سپس مقايسه نتايج در طول مدت زمان مشخص  انجام ميدانش آموزان هاي مبتني بر آنچه  تعيين شاخص  
توانيم آنها در فواصل زمـاني   د، بنابراين ميمدارس مجري يك پروژه مربوط هستندانش آموزان ها به   ز آنجا كه اين شاخصا

مشـاهده و ثبـت بـه    به اندازه كافي باشد و كار دانش آموزان بررسي كنيم، به شرط آنكه تعداد ) شايد هر سه ماه يكبار(منظم 
فـراهم  هـا بـراي مـا      اطالعات زيادي را درباره تغيير نگـرش مي توانند ند اهايي كه انتخاب شده  شاخص. درستي انجام شود

  :دهد هاي قابل استفاده را ارايه مي برخي از شاخص جدول زير فهرست. كنند 
 تعداد روزهايي كه در اثر بيماري يا ساير داليل در مدرسه حضور ندارند -حضور منظم در مدرسه.  
 كميته و پروژهتشكلهاي بهداشتي هاي بهداشتي مانند شواهدي مبني بر حضور در برنامه ،.  
 هاي تـازه بـا    تر در خانه يا به دانش آموزان كوچكتر در مدرسه و انجام فعاليت كمك به كودكان كوچك شواهدي مبني بر

  .آنها
 مشاركت در تميز نگه داشتن محيط مدرسه و خانه.  
 شواهدي مبني بر توجه خود جوش به محيط زيست.  
  ايمني ديگرانشواهدي مبني بر انجام اقدامات فعاالنه و مسووالنه نسبت به مسايل بهداشتي و.  
  ها  مانند شستن دست(تغيير عادات بهداشتي يا حفظ عادات جديد(  
 اي مانند صرف غذا قبل از رفتن به مدرسه يا خوردن بيشتر ميوه تغيير عادات تغذيه.  
 نشان دادن عالقه خاص و مشاركت در هر اولويت بهداشتي جديد كه توسط مدرسه مشخص شده است .  
  وجوان كار جديد يا خاصي را مانند تهيه پوستر يا شركت در يك نمايش انجام داده استنشواهدي مبني بر اينكه .  
 كنند تر شده و در زمينه كارهاي مدرسه خود بيشتر سوال مي شواهدي مبني بر اينكه دانش آموزان خالق. 

 كالس درسيك  در مندي، شادابي و سرزندگي برداشت كلي از عالقه. 

 
 و مدرسه  نوجوانانطرف در مورد تغييرات احتمالي در  دگان بيكنن نظر خواهي از مشاركت  

  : از عبارت است توانند بپرسند كنندگان مي بعضي از سواالتي كه بازديد. توانند گاهي از مدرسه بازديد كنند كنندگان مي مشاهده
 كنند؟  به اين مساله افتخار مي رسد؟ آيا نوجوانان در اين ميان نقش دارند؟ آيا آنها آيا مدرسه تميز و جذاب به نظر مي  
 آيا هر پيشرفت جديدي در زمينه سالمت و ايمني قابل رويت است؟  
  توانند نيازهاي بهداشتي اولويت دار را شناسايي كنند و بگوينـد در چـه مـواردي اميـد بـه       ميدانش آموزان آيا معلمان و

  گيرد؟  و اين اصالحات چگونه انجام مي... اصالح و بهبود دارند
 اند يـا در   اند و انجام داده ساختهدانش آموزان مانند چيزهايي كه ... هاي بهداشتي جديد چه شواهدي مبني بر انجام فعاليت

هايي نشان دهنـده تفكـر و خالقيـت اسـت يـا آنهـا بيشـتر بـه شـعارهاي           اند، وجود دارد؟ آيا چنين فعاليت موردشان نوشته
شـوند؟ چنـين     اند يا كارهايي هستند كـه از سـالي بـه سـال ديگـر تكـرار مـي        برداري شده از جاي ديگر محدود شده نسخه
 . اند هايي براي مدرسه و نه توسط مدرسه تعيين شده فعاليت

  ،تواننـد   دهند؟ آيا آنها مي هاي خود را به ديگران انتقال مي ايدهدانش آموزان چه شواهد جديدي وجود دارد كه نشان دهد
  در اين مورد صحبت كنند؟
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 ايفاي نقش برايهاي مناسب  موقعيتدادن براي ترتيب  نوجوانانرخواست از د : 

 تـان   شـما و دوسـتان  . او معلول بوده و مجبور است با عصاي زيربغل راه بـرود . تان به مالقات شما آمده است پسرعموي
  ) بكنيد؟ توانيد كار مي چه(مايليد با او فوتبال بازي كنيد 

  او دختر نسبتا كوچكي اسـت، نـه بـازي    . اند والدين او مرده. نواده شما ملحق شده استماهه به خا 18يك كودك جديد
  ) كنيد؟ كار مي شما چه(كند  نشيند و گريه مي او فقط مي. زند كند و نه با كسي حرف مي مي
 هر كسي خواهد، از  گير است از شما مي شما كه خيلي سخت مادر. در شهر شما چند مورد بيماري وبا گزارش شده است

. كه ممكن است به اين بيماري مبتال باشد، دوري كنيد، همچنين سبزيجات را خوب بشوييد تا سالمت خود را حفـظ كنيـد  
  ) گوييد؟ تان چه مي مادرتوانيد بكنيد و به  چه كار مي(
 توانيـد،   چـه مـي  . (يـد خانواده شما مايل نيستند، به ديـدن او برو . كنيد كه عمويتان به ايدز مبتال شده است اطالع پيدا مي

  )بكنيد؟
     در ارتقـاي   نوجوانـان سوال از معلمان در مورد تغييرات ايجاد شده در طرز تفكر آنها نسبت بـه سـالمت و نقـش

   :سالمت در نتيجه اجراي برنامه
ا و يـا  بـراي انجـام كارهـ   دانش آمـوزان  دهنده تغيير نگرش آنها نسبت به ميزان توانايي  هاي معلمان ممكن است، نشان پاسخ

حتي ممكن است، گوياي اين مسـاله باشـد كـه     آنهاهاي  پاسخ. باشددانش آموزان هاي  به فعاليت آنهاافزايش توجه و احترام 
سـازي و   هـاي آمـاده   خود معلمان هم در مورد اقدامات بهداشتي، نقش دختران و پسران در ارتقاي سالمت و يا حتي روش

  . اين موارد، داليل محكمي براي حفظ يا توسعه برنامه هستند. اند وتي پيدا كردههاي درس، طرز فكر متفا تدريس در كالس
  
  پي بردن به ميزان تأثير برنامه بر شيوه آموزش و يادگيري دروس -6

ها را   كنند، ممكن است اين شيوه هاي خاص يادگيري موضوعات بهداشتي استفاده مي از روشدانش آموزان هرگاه معلمان و 
زندگي تاكيد داشتيم و در فصل سـوم هـم   مهارت هاي  ما در فصل دوم بر اهميت توسعه . وس نيز امتحان كننددر ساير در

شوند و خانه را با مدرسـه و   مي نوجوانانهاي يادگيري بحث كرديم كه باعث توسعه تفكر فعال در  درباره آن دسته از روش
كنـيم، بايـد كمـي     ا شيوه تدريس و آموزش سالمت را ارزشيابي مـي سازد، بنابراين زماني كه م يادگيري را با عمل مرتبط مي

  :جلوتر برويم و سواالتي مانند آنچه در زير آمده است، بپرسيم
 كنيد؟ ها استفاده مي  در كدام دروس ديگر از اين روش  
 ا؟ه  طور است، در كدام درس كنيد؟ اگر اين آيا شما از شيوه آموزش همساالن در ساير دروس استفاده مي  
 توان فورا در منزل به كار برد؟ چگونه؟  آيا روش يادگيري ساير دروس را مي  
 كنيد؟ آيا شما چنين امري را تشويق مي 

 توان به همين  هاي آموزشي چه موضوعات ديگري را مي عالوه بر گسترش و گنجاندن موضوعات بهداشتي در كل برنامه
 ايد؟ كردهطريق منتشر كرد؟ آيا تاكنون در اشاعه آنها تالش 

 
  .در طريقه گذراندن اوقات در مدرسه به وجود آورده است ،پي بردن به تغييراتي كه برنامه -7
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ها در نحوه گذران اوقات در مدارس   كنند، اين برنامه هاي جديد بهداشتي استفاده مي بسياري از افرادي كه از برنامه نظرطبق 
اين تغييرات در جهاتي صورت گرفته كه به طور مستقيم با تغييرات . ه استو گاهي نيز در جوامع تغييراتي را به وجود آورد

دهنـدگان   بيشتر اوقات مديران و سـازمان  .توانند مثبت و برخي منفي باشند بعضي از اين تغييرات مي. بهداشتي مرتبط نيستند
تـر اسـت؟     تـر و رايـج   كـدام يـك مهـم    سر و كار داشته باشند و ارزيابي كنند) مثبت و منفي(مجبورند، با هر دو نوع تفسير 

توان براي پي بردن به برداشت كلي مردم از برنامه مطرح كرد، اين است كه آيا مايل هستيد،  ترين سواالتي كه مي احتماال مهم
  مدرسه به برنامه خود ادامه دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا؟

  
  ماندهي و مديريت يك پروژه پي برد؟توان به كارايي ساز چگونه مي

تمامي وظايف ذكر شده ، بايد به طور دقيـق از همـان آغـاز    . ريزي و نيز نتايج به دست آمده، ارزيابي شوند الزم است برنامه
ر بنابراين قبل از شروع هر اقدامي در مدارس، الزم است سواالتي مانند آنچه د. برنامه موضوع سواالت ارزشيابي قرار گيرند

  : زير آمده است، مطرح شوند
  مسووالن كشوري، مديران و رهبران محلي(آيا با افراد مناسب مشورت شده است؟(  
 اند؟ آيا آنها منظور پروژه را درك كرده و آن را تاييد كرده  
 اند؟ آيا از همان آغاز، كاركنان اموزشي و بهداشتي در برنامه شركت داده شده  
  ،اند؟ در زمينه پروژه اقداماتي انجام دهند، از پروژه و اهداف آن مطلعند و آنها را درك كردهآيا همه آنهايي كه مجبورند  
 اند؟ بيني انتخاب شده ها با واقع آيا نيازها با دقت مشخص شده و اولويت  
 اند؟ آيا اقدامات كنوني، عقايد و باورها مورد بررسي قرار گرفته  
 آيا يك طرح عملياتي مؤثر تهيه شده است؟  
 اند؟ بيني انتخاب شده ا اهداف و وظايف با واقعآي  
 اند تا نسبت به آن احساس تعلق كنند؟ آيا مجريان طرح در تهيه آن نيز نقش داشته  
  براي عملي ساختن برنامه وجود دارد؟ ) مردم، مواد آموزشي و پول(آيا منابع كافي 

 گيرند؟ آيا آنها بـه   شوند و مورد استفاده قرار مي رك ميآيا مواد آموزشي مرجع به مقدار كافي وجود دارد؟ آيا به آساني د
  پروژه مرتبطند و از نظر علم پزشكي صحيح هستند؟

هـر چـه   . چنانچه در آغاز برنامه چنين ارزشيابي صورت نگيرد، برنامه ممكن است صددرصد در مسير نادرسـت پـيش رود  
  . توان آن را به عقب برگرداند و اصالح كرد تر مي تر شود، مشكل پيش رفتن برنامه در مسير اشتباه طوالني

  
  :مثال براي .ارزشيابي بايد در طول هر مرحله ادامه يابد

   :شوند هنگامي كه مدارس تعيين مي
 اند؟  هايي كه در پروژه شركت دارند، به خوبي مشخص شده آيا مدارس و يا كالس  
 ست؟ هاي آموزشي مناسب تهيه شده ا آيا براي افراد نيازمند برنامه 

 آيا اهداف اختصاصي اين دوره آموزشي شفاف، مناسب و عملي هستند؟  
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  : شود هنگامي كه آموزش شروع مي
 توانيم آن را بهبود ببخشيم؟  آيا آموزش به طور مؤثر سازماندهي شده است؟ چگونه مي  
 كند؟  آيا آموزش، اهداف مورد نظر را تامين مي 

 هاي آموزشي در نظر گرفته شده است؟ عه فعاليتهاي مؤثري براي پيگيري و توس آيا برنامه  
  

  : شود هنگامي كه پروژه شروع مي
 هاي كار براي اداره برنامه در سطح پروژه و مدرسه وجود دارند؟  ها يا كميته آيا گروه  
 اند؟  آيا آنها يك برنامه شفاف دارند و هر كدام نقش خود را در عملي ساختن آن درك كرده  
 دهد، به طوري كه هر كس بداند در پي يافتن چيسـت و   ها نقش مهمي از برنامه را تشكيل مي ز فعاليتآيا ارزيابي مؤثر ا

 تواند تغييراتي را در صورت لزوم پيشنهاد كند؟  چگونه مي

 توانند متوجه شوند كه چگونه ايـن امـر بـه آنهـا      اند و مي آموزان هدف نهايي پروژه را درك كرده آيا همه معلمان و دانش
  خواهد كرد؟ كمك

  . كند يابد و تغيير مي و به اين ترتيب در هر مرحله هم چنان برنامه توسعه مي
  

  كند؟  چه كسي ارزيابي مي
تـرين   كننـد جايگـاهي وجـود دارد ولـي مهـم      ها بازديد مي براي ارزشيابي توسط افراد خارج از برنامه و مدرسه كه از برنامه

ترين ارزشـياب   در اين مورد مهم. در طراحي، كنترل و اجراي آن برنامه نقش دارندشود كه  ارزشيابي توسط كساني انجام مي
اگر هـر  . ريزان و مسووالن آموزشي و بهداشتي محلي، مديران، معلمان و والدين و حتي خود دانش آموزان هستند ها، برنامه

توان براي پي بـردن بـه ميـزان موفقيـت      يكند و چه سواالتي را م كس بداند كه برنامه براي دستيابي به چه چيزي تالش مي
  . تواند برنامه را در تمام مراحل پايش و ارزشيابي كند برنامه مطرح كرد، در اين صورت به خوبي مي

  
  ترين سواالت  مهم

توانيم تشخيص دهيم، يك برنامه تا چه حـد بـه    دهند كه بر اساس آنها مي پايش و ارزشيابي مناسب شواهدي به ما ارايه مي
هر چه نتايج و شواهد بيشتر و بهتري از ارزشيابي . هداف خود نايل شده و اداره و كنترل آن تا چه اندازه مناسب بوده استا

  : جهت اتخاذ تصميمات عاقالنه بايد به دو چيز توجه شود. تر خواهد بود به دست آوريم، اصالح برنامه براي ما آسان
  . ته باشيم تا بتوانيم دريابيم برنامه مورد نظر تا چه حد به اهداف خود رسيده استما بايد از اهداف برنامه اطالع داش: اول
  اند؟  ترين سواالت كدام ما بايد بدانيم مهم: دوم

  : شود در اينجا هشت مورد بسيار ضروري ارايه مي
  اند؟  مطالب بيشتري در مورد سالمت آموخته) و معلمان( نوجوانانآيا در نتيجه اجراي برنامه،  -1
 تغييري ايجاد كرده است؟  آنهاآيا اجراي برنامه در طرز تفكر و عمل  -2

 تأثير داشته است؟  آنهاها توسط  و به كارگيري آموخته نوجوانانآيا اجراي برنامه در روش يادگيري  -3

 آيا اجراي برنامه به طور كلي موجب اصالح و بهبود وضع مدرسه شده است؟  -4
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 مدرسه و جامعه كمك كرده است؟  آيا اجراي برنامه به ارتباط بيشتر -5

 تر شود؟  آيا اجراي برنامه موجب شده است كه ارتباط مدير و معلمان با كاركنان سالمت جامعه نزديك -6

 اند، طراحي و سازماندهي شده است؟  آيا برنامه به طور مؤثر و با مشاركت تمام افرادي كه در آن سهيم بوده -7

 وشش را داشته است؟ آيا برنامه ارزش صرف آن همه تالش و ك -8

چنانچـه پاسـخ بـه ايـن     . در صورتي كه جواب بيشتر اين سواالت مثبت باشد، برنامه از ارزش بسيار زيادي برخوردار است
  . سواالت به طور كلي منفي باشد، بايد در مورد اصالح آن انديشه بسيار كرد

  
  1پايش براي مدرسه مروج سالمتهاي فرم 

 پايش استفاده كنند؟  توانند از فرم چه كساني مي

 : شود به دو منظور زير استفاده ميها از اين فرم 

 ايـن فـرم   (دهنـد   حد بهداشت را ارتقـا مـي  توانند بسنجند، مدارس تا چه  افراد خارج از مدرسه با استفاده از اين فرم مي
 ). تواند در مسابقات مدرسه سالم نيز مورد استفاده قرار گيرد مي

 تواننـد   با اسـتفاده از ايـن فـرم مـي    ) ها معلمان و حتي گروهي از بچه ، مراقبان سالمت،انند مديرانم(مدرسه  فراد داخلا
  . پيشرفت مدارس را به دنبال تالش براي ارتقاي سالمت كنترل كنند

                                                 
  .فرم هاي ارزشيابي تحت عنوان مميزي داخلي و خارجي در دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سالمت، موجود مي باشد  1
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  9فصل 

  منابع و نحوه استفاده از آنها

 يافت كردهاي مالي را در توان كمك آنچه مورد نياز است و جاهايي كه مي: منابع مالي . 

  نحوه متقاعد كردن مردم براي تخصيص بخشي از اوقات خود به ارتقاي سالمت مدارس 

  منابع انساني در سطح ملي و محلي و نحوه استفاده از آنها 

  .توان آنها را تهيه كرد منابع آموزشي به ويژه منابع مكتوب و مراكزي كه مي
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  منابع مالي
اگرچه براي آموزش سالمت فراگير در مدارس و تهيه مـواد آموزشـي   . دانند ادف با پول ميبسياري از افراد منابع مالي را متر

اگر يك كشور، يك پروژه محلي يا مدرسـه بخواهـد برنامـه مناسـبي را      .به پول احتياج داريم اما مبالغ مورد نياز زياد نيستند
كه سالمت مدارس مـورد توجـه و عالقـه اسـت،     از آنجايي .آغاز كند، ممكن است براي اجراي آن مورد حمايت قرار گيرد

هاي غير دولتي، حتي بخش خصوصي و افراد ممكـن اسـت، حاضـر باشـند بـه       المللي، سازمان هاي بين بسياري از نمايندگي
هـا فقـط الزم اسـت، آنهـا را متقاعـد كنـيم كـه اجـراي چنـين            براي انجام اين كمك. هايي كه آغاز شده كمك نمايند برنامه
  . يي در بهبود وضعيت سالمت دانش آموزان و جامعه مؤثر استها پروژه

در بسياري از موارد، علل فقر بهداشتي رابطه تنگاتنگي با نيازهاي اجتماعي مانند محدوديت منـابع آب، وضـعيت نـامطلوب    
نيازمنـد   خيز و غذا، آلودگي محيط زيست و كمبود مسكن دارد كـه جبـران تمـامي آنهـا     سالمت محيط، كمبود زمين حاصل

. هـا شـوند    اما كمبود منابع مالي يا شرايط نامناسب بهداشتي هرگز نبايـد مـانع از اجـراي برنامـه     .صرف مبالغ هنگفتي است
ها و بزرگساالن در   ترين آنها صحبت كردن با بچه يكي از مهم. توانند انجام دهند هميشه كارهايي وجود دارند كه مدارس مي

  .عرفي افرادي است كه بتوانند براي رفع نيازهايشان از آنها كمك بگيرندمورد نيازهاي بهداشتي و م
  

  علل اهميت برنامه مدارس مروج سالمت
 ارايه مؤثر آموزش سالمت به نوجوانان، وظيفـه اي اسـت كـه    . دهند بااليي از جمعيت دنيا را تشكيل مي نوجوانان درصد

  . هم اكنون بر گردن ما است
 آنها براي نوجوانان الگوهاي عملي هستند و بـه ايجـاد جـو    . دهند تر يافته و بهتر انجام مي سانمعلمان سالم، آموزش را آ

  .كنند مثبت در مدرسه كمك مي
 كنند نوجوانان سالم در مدرسه بهتر عمل مي.  
  گيرنـد  به ويژه مدارسي كه نوجوانان در آنها از طريق آموزش سالمت، مهارت هـاي  زنـدگي را يـاد مـي    (مدارس سالم( 

  .آورند هاي تحصيلي بيشتري را به دست مي موفقيت
  گذارنـد، دچـار مشـكالت ناشـي از شـرايط نـامطلوب دوران        در حال حاضر بسياري از كودكاني كه به مدرسه قدم مـي

تـوانيم در مدرسـه بـه آنهـا      ما بايد به اين پدران و مادران آينده، امـروز كـه مـي   . بارداري مادر و اوايل دوران كودكي هستند
  . دسترسي داشته باشيم كمك كنيم و از اين فرصت براي آموزش آنها استفاده نماييم

 اين مساله بر سالمت و قـدرت يـادگيري آنهـا تـاثير نـامطلوب      . شوند دانش آموزان بارها در مدارس بيمار و ناراحت مي
وران بلوغ كمك كرده و از هدر رفتن توان به چنين دانش آموزاني به ويژه در طول د با ارتقاي سالمت مدارس مي. گذارد مي

  .اوقات تحصيل، تالش و زندگي آنها جلوگيري كرد
 مـا  . گيرند كه در مورد حفظ سالمت خود مسووالنه عمل كننـد  با ارتقاي فراگير سالمت در مدارس، دانش آموزان ياد مي

  .اي هستيم هاي مسووالنه امروز بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند چنين نگرش
 توانيم سالمت خود، جامعه و وضع سالمت محيط زيست را بهبود بخشيم ا همكاري با يكديگر ميما ب. 

 گذاري براي توسعه است بنابراين ارتقاي سالمت نوعي سرمايه.  
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  زمان
چنـين زمـاني هـم بـراي     . سازي مدارس و جوامع به زمـان نيـاز دارد   سالم. تر است، زمان است  آنچه كه از يافتن پول مشكل

بـراي اينكـه مـردم وقـت خـود را در      . ريزي متقاعد كردن مردم و هم آموختن مطالب بهداشتي جديد مورد نياز است امهبرن
اگرچه دعـوت از مـردم بـراي گفتگـو     . هاي جديد مفيد هستند اختيار ما قرار دهند، بايد به درستي متقاعد شوند كه اين ايده

  .گير است، اما تخصيص زمان براي انجام آنها ضروري است بين آنها بسيار وقتها و انتشار اطالعات الزم   درباره اين برنامه
  

  در سطح ملي) مردم(منابع انساني 
  . شويد مدارس مروج سالمت كمك كنند، آشنا مي  توانند به اجراي برنامه در اينجا با برخي از افرادي كه مي

  سياستمداران
ها به سرعت توسـعه يافتـه و در     اما غالب سياستمداران مايلند كه اين برنامه. اشندمند ب ها عالقه  آنها ممكن است به اين برنامه

  .ها بايد به آرامي صورت گيرد  رو الزم است براي آنها توضيح دهيد كه پيشبرد برنامه  دسترس همگان قرار گيرند، از اين
  هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ريزان بخش سياستگذاران و برنامه

پس بايد اميدوار باشـيم  . ها دفاع كنند  ها در سطوح ملي را  عهده دار هستند و بايد از اين برنامه  ها سازماندهي بالقوه برنامهآن
هاي مختلف نيز چنين ديـدگاه و   ها و مفهوم مدارس مروج سالمت شناخت كاملي داشته و بخش  كه آنها در مورد اين برنامه

  .شناختي را داشته باشند
  اهيان دانشگ

هـا يـا مشـاركت دادن دانشـجويان در       مند هستند و ممكن است تهيه گزارش از برنامـه  هاي جديد عالقه آنها هميشه به شيوه
ها نيز ممكن است جهت تربيت مربيان   متخصصان در دانشگاه. هاي محلي در مدارس را بپذيرند توصيف يا ارزشيابي فعاليت

  .ندهاي آموزشي به خوبي همكاري كن دوره
  هاي معلمان انجمن

مـدارس مـروج   برنامـه  خود را بـه  شوند، حمايت كرده و عالقه  هايي كه در مدارس انجام مي اين انجمن ها اغلب از فعاليت
  .دهند المللي نيز حمايت مشابهي را انجام مي هاي بين سازمان. اند سالمت نشان داده

  )NGOsير دولتي يا هاي غ سازمان(هاي داوطلب ملي  دهندگان سازمان سازمان
شـود،   هاي عملي سالمت كه با مشاركت دانش آموزان انجام مي هاي جوان هميشه به برنامه هاي داوطلب ملي و گروه سازمان

سـاير  . شـوند  با اعضـاي گـروه هماهنـگ مـي    ... آنها از طريق داشتن نشان معرف گروه مانند كارت، حمايل و . عالقه دارند
موضوعات بهداشتي خاص مانند آب سالم، سالمت عمومي، بهسازي محيط و حفظ محيط زيسـت  هايي كه در زمينه  سازمان

  .توانند به ارزش مدارس مروج سالمت پي ببرند كنند به راحتي مي فعاليت مي
  هاي راديويي و تلويزيوني برنامه
با قدرت ارتقا داده و آنها را بـه صـورت   مدارس مروج سالمت را    هاي برنامه توانند، ايده هاي راديويي و تلويزيوني مي برنامه

هـاي   تواننـد از طريـق آنهـا، ايـده     هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه دانش آموزان مي برنامه. جالب و مهيج نمايش دهند
دانـش  هـا توسـط خـود      برخي از ايـن برنامـه  . به ديگران منتقل كنند... ها مانند سرود، نمايش و   بهداشتي را با انجام فعاليت

  .شوند آموزان اجرا مي
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  سازان ورزشكاران، هنرپيشگان و آهنگ
توانند در ايـن بـاره    ها را فراهم سازند و هر آنچه را كه مي  شايد بتوان آنها را متقاعد كرد كه زمينه حمايت اجتماعي از برنامه

  .شندبايد دقت كنيد كه آنها خودشان الگوي بهداشتي مناسبي براي ديگران با. انجام دهند
  توانند در سطح محلي كمك كنند كساني كه مي

  :اند هاي مؤثر در سطح محلي مطرح شده در اينجا تنها برخي از شخصيت. تر از فهرست زير است فهرست اين افراد طوالني
  پزشكان بيمارستان 

ها و معلمان بسيار مناسب   وادهخان باهاي آموزشي آماده همكاري هستند و به دليل ارتباط زياد  آنها اغلب براي برگزاري دوره
  .هستند

  كاركنان بازنشسته آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
  .آموزان باشند هاي بهداشتي دانش آنها ممكن است آماده همكاري در كميته سالمت مدرسه يا حمايت از انجمن

  صاحبان مشاغل محلي
بـه آنهـا اطمينـان    (هاي مدرسه كمك كننـد   ل به بهبود فعاليتتوانند از طريق اهداي مواد آموزشي و گاهي اوقات پو آنها مي

  ).دهيد كه خدمات آنها را تبليغ خواهيد كرد
  سازان محلي سرايان و آهنگ داستان
ها به سايرين را از طريق كار بـا    و نحوه انتقال ايدهداده هاي بهداشتي را در بين دانش آموزان مدارس ارتقا  توانند پيام آنها مي
  .وزان  به آنها ياد دهنددانش آم

  رهبران مذهبي
را بـراي كمـك بـه     نوجوانـان هايي از برنامه ارتقاي سالمت مدارس كه  الزم است كه توجه رهبران مذهبي به ويژه به روش

  .كند و نيز به تعاريف جديد سالمت يعني رفتار اجتماعي مناسب همراه با سالمت جسمي جلب شود ديگران تشويق مي
  كاركنان جوان

خارج از مدرسه را دوشادوش  نوجوانان هايي كه  هاي خارج از مدرسه به خصوص در فعاليت آنها براي همكاري در فعاليت
  .كند، اشتياق زيادي دارند آموزان درگير مي دانش
  هاي زنان گروه

هـاي   پيام. كنند د، استقبال ميده هاي بهداشتي دخترها و پسرها را مورد تاكيد قرار مي هايي كه برابري مسووليت آنها از برنامه
  .و تغذيه زنان و دختران تكيه دارند، به آنها كمك خواهد كرد نوجوانبهداشتي كه بر اهميت رشد و تكامل 

  
  منابع قابل دسترس مدارس براي آموزش سالمت
  هاي تجاري منابع قابل دسترس از طريق مراكز خريد و بخش

بيشتر اوقات آنهـا  . ي را به مدارس اهدا كنندساختمانند صابون، كاغذ يا مصالح گاهي اوقات ممكن است تاجران، اقالمي مان
توانند مواردي را كه مورد نيازشان نيست مانند قطعات چوب، سيم، لباس يا كاغذ مسـتعمل بـراي سـاخت عروسـك يـا       مي

  .وير را به مدرسه اهدا كنندهاي تصا بازي، مقوا براي پوستر و بازي، روزنامه يا مجله باطله براي تهيه بريده اسباب
  منابع قابل دسترس از طريق محيط زيست
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هـا بـراي     هـا، دانـه    ها و عروسـك   اين منابع شامل علف، شاخه و الياف براي ساختن سطل زباله و جارو، گل رس براي مدل
  . باشند مي... باغباني و

  به عنوان منابع قابل دسترس  دانش آموزان
بدن و رشد  ساختمانترين منابع براي سالمت به ويژه براي يادگيري درباره  خود دانش آموزان عاليبه خاطر داشته باشيد كه 

  .تكامل هستندو
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  :ضمايم
  ضميمه يك
  در گينه نو يك تجربه

 مدرسه مروج سالمت داشت؟مي توان چگونه در اين كشور مسئله مهم اين بوده است كه 

 :مفيد باشدسه مروج سالمت فعاليت هاي زير مي تواند در دستيابي به مدر

 :آگاهيافزايش 

، هيئـت مـديره و    معلمين ودانش آمـوزان  ,براي والدينو سمينار به منظور معرفي برنامه  برگزاري جلسات اطالع رساني -
 افراد جامعه

  پخش برنامه ويدئويي مدارس مروج سالمت براي افزايش آگاهي عمومي -
  روز به روز برنامه هاي اجرايي در مدرسه كردن در مدرسه براي چك  ب يك كميته ويك رابط يا هماهنگ كنندهانتخا -
  القا روحيه مشاركتي در بين اعضا مدرسه  -

  :برنامه ريزي
 برگزاري نشستي با حضور ذينفعان براي مشخص نمودن نيازهاي سالمت ومشكالت موجود در مدارس  -

 مدارس مروج سالمتي ترسيم دورنما  -

مشخص كـردن   بلند مدت و سيم روند اجرايي كار با مشخص نمودن اهداف كوتاه مدت وتدوين برنامه اجرايي براي تر -
 ارزشيابي مربوطه  شاخص ها با مكانيسم پايش و

   .اجراي برنامه با مشخص نمودن اهداف كوتاه مدتي كه قابل دستيابي مي باشند :ااجر
ـ  مه مي كنيكه چ مبه اين ترتيب مي داني مقوله اي كامال الزامي است و :ارزيابي بـا اسـتفاده از تجربيـات    . مو به كجا مي روي

 و را سـنجيد هـاي كـار    قـوت  هـا و  ضعف ميتوان مي. كردريزي  براي فعاليت هاي آينده بر نامه يممي توانبرنامه هاي قبلي 
 .دادپس خوراند  انتقادات، نظرات و نتايج را به مدرسه

چك ليسـت مـي توانـد شـامل هـر      . دچك ليست مي باشستفاده از ترين كار براي ارزيابي وضع موجود ا ساده :چك ليست
  .چيزي كه در برنامه عملياتي مدرسه هست باشد اما موارد ديگري را شامل نمي شود

  
 :موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سالمت

  .براي موفقيت برنامه ضروري استحمايت جامعه پشتيباني هيئت مديره و  -
  هماهنگ كننده براي نظارت بر اجرا  تعيين يك كميته كاري يا -
  داشتن برنامه هاي منطقه اي متناسب با الگوي كشوري  -
 و تنظيم برنامه عملياتيبه روز آوري اطالعات ، ارزيابي -

  منابع مادي  منابع انساني -
  :نقش كليدي دارند مانند مدارس مروج سالمتدر توسعه كه  يآموزش يازهاين ييشناسا -
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 كمك هاي اوليه 

 ي زيست محيطي و آگاه..................... 

  هايي براي باال بردن سطح آگاهي در مورد مطالب مختلف بهداشتي از جمله بيماري هـاي آميزشـي،    كارگاهبرگزاري
 مخدر، سوء تغذيه و مزاياي استفاده از شيوه هاي زندگي سالم ايدز، مواد

  كار عملي
  1خالصه برنامه ريزي شماره 

  براي مدرسه سالم  چشم اندازي ترسيم
  ترسيم چشم انداز توسط دانش آموزان و معلمان مدرسه: هدف 

  .مدرسه خودتان را آنگونه كه دوست داريد باشد تصور كنيد
 :كه چشم انداز ما از مدرسه سالم اين است

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................  
  

  .........................................تعداد شركت كنندگان                               . .................................................... روز جلسه
  )نيدك  هاي درگير را ليست ها، معلمان، مديرمدرسه و افرادكالس  هنام شركت كنندگان شامل خانواد(:شركت كنندهافراد 

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
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  2خالصه برنامه ريزي شماره 
  انتخاب مسائل بهداشتي اولويت دار

  توافق در مورد مسئله ايجاد محيط سالمتر مدرسه: هدف
ين يـ دار را تعمشكالت مدرسه را مشخص و از بين آنها مشكالت اولويـت   1پس از انجام كار عملي ( اولويت دار مشكالت

  )كنيد
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

  
  ............................................................تعداد شركت كنندگان     ...................................................................... روز جلسه

  )هاي درگيررا ليست كنيد وافراد كالس ن شامل خانواده ها، معلمان، مدير مدرسهنام شركت كنندگا:(كننده شركتافراد 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
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  3خالصه برنامه ريزي شماره 
  توسعه برنامه عملياتي

  يك از مسائل بهداشتيقع بينانه براي هر اتهيه يك برنامه و: هدف
  .و از اشتباهات درس بگيريدگرفته با يك نمونه ساده شروع كنيد، موفقيت ها را جشن 

  :1مسئله بهداشتي شماره 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

  
  مراحل عمليات

  
 چه كاري مي خواهيم انجام دهيم؟

براي مثال كنترل كنيد محـل فـروش   
مواد غذايي و غذا ي فروختـه شـده   

  سالم است يا خير؟

چه كساني درايـن كـار درگيـر    
  هستند؟

دانــش آمــوزان، والــدين، كتابــدار، 
  مربي بهداشت و غيره

  شود؟  چه زماني اين كار انجام مي
  )زمانبنديبرنامه (

1............................... 
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 

1............................... 
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 

1 ...............................  
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 
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  :2مسئله بهداشتي شماره 
..................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

  
  مراحل عمليات

  
  چه زماني اين كار انجام مي شود؟  اين كار درگير هستند؟چه كساني در  چه كاري مي خواهيم انجام دهيم؟

1...............................  
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 

1............................... 
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 

1 ...............................  
2 ...............................  
3 ...............................  

  ساير 
  .در صورت نياز از صفحات بيشتر استفاده كنيد

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... ............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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نمونه فرمت برن
امه عملياتي

  

 بهبود ارتباط بين مدرسه، خانه و جامعه:هدف مدرسه، خانه، جامعه:مركز توجه
  زمان بندي  هزينه منابع كاركنان شاخص هاي موفقيت راهكارها نتايج مورد نظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

 ارزيابي
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جدول 
برنامه ريزي دوره اي براي مدرسه مروج سالمت

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هفته

 
  

  برنامه درسي رسمي
  

                    

 
  

  مدرسه
  

                    

 
  

ارتباط مدرسه، خانه 
  و جامعه
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  4خالصه برنامه ريزي شماره 
  به مرحله اجرا گذاشتن برنامه

  راه اندازي پروژه و انجام برنامه: هدف
 يـاتي اولويـت مسـائل بهداشـتي و برنامـه عمل    ا بـا  ر كامل شده است 3اجازه دهيد خالصه برنامه ريزي كه در شماره 

  . انجام دهيم پيشنهادي
  .ايف خاص استظمستلزم كار عملي و واقعي است، اين به معني انجام و 4مرحله 

  . ثبت كنيد فرمهمه مراحل برنامه را در يك  
  

  
  
  
  

  بازبيني  موانع  پيشرفت برنامه  مراحل اقدام

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

        ..........................ساير 
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نمونه بررسي 
مسائل بهداشتي در چها چوب مدرسه مروج سالمت

 
  ارتباط مدرسه، خانه و جامعه فضاي مدرسه  برنامه درسي رسمي مسائل بهداشتي

 
  

  تغذيه
  

 رژيم غذايي متعادل 

 انتخاب غذا 

 انرژي كسب شده و مصرف شده 

  ــه مــواد غــذايي يادداشــت روزان
مصرف شده توسط       دانش آموز 

  و ميزان فعاليت هاي بدني

 روز جهاني غذا 

 كميته بوفه مدرسه 

   سياست هاي تغذيه اي مكتـوب
  براي بوفه مدرسه 

 غذا براي دانش آموزان و والدين
  مقاله، خبر نامه در خصوص ايده

 هايي براي غذاي سالم و ارزان

  سخنران مهمان مانند يك قهرمان
ث در مـورد رژيـم   ورزشي براي بح

  غذايي
 
  

  ايمني
  

 نياز بـه مقـررات ايمنـي پيرامـون
 مدرسه و زمين بازي

   بررسي رفت و آمد دانش آمـوزان
 در اطراف مدرسه

  چطـور مـي   ( مسابقه تهيه پوسـتر
 )توانم محيط مدرسه را ايمن كنم؟

  فعاليت هاي كمك هاي اوليه 

 آموزش شناسالمتي آب و  

 شناســايي خطــرات بــالقوه زمــين
 ي توسط دانش آموزانباز

 معلمان در خدمت ايمني مدارس 

     پوستر هـاي ايمنـي نمـايش داده
 شده در اطراف مدرسه

 گسترش سياست هاي ايمني  

  دوره هاي آموزشي براي والدين و
 كاركنان

   ــي در ــورد ايمنـ ــو در مـ گفتگـ
 گردهمايي هاي خانواده ها

  

  نمونه سواالت پيگيري
  د ارتقاء سالمت را پشتيباني كندرئوس مطالبي كه در هر منطقه مي توان
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  5خالصه برنامه ريزي شماره 
  مطلع نمودن سايرين از فعاليت، جشن گرفتن موفقيت هايتان و برنامه ريزي براي آينده: هدف

: نام مدرسه
..............................................................................................................................................................................................................  

: آدرس
..............................................................................................................................................................................................................

  .................................................. :شماره نمابر                ...........................................: شماره تلفن 
      ..../...../.......... :اريخ پايان پروژهت                 ................/...../......... :تاريخ شروع پروژه

 :تعداد شركت كنندگان
..............................................................................................................................................................................................................  

  :مشحص شدهبهداشتي و مشكالت مدرسه و مسائل / خالصه فعاليت هاي انجام شده توسط كالس
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................  
 :مزاياي اين پروژه براي مدرسه

..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................  
  ريد؟گي وردهاي خود را چگونه جشن ميدستا

..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
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  :دستورالعمل اجرايي از راه هاي زير كمك مي كند
.............................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. .............
..................................................................................................................... .........................................................................................

...................................................................................................................................................................... ........................................

..............................................................................................................................................................................................................  
  :مل اجرايي مفيد خواهد بود اگر شامل نكات زير باشددستورالع

............................................................................................................................. .................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ................................

.................................................................................................. ............................................................................................................
................................................................................................................................................... ...........................................................
..............................................................................................................................................................................................................

  ؟يستچبرنامه آينده 
............................................................................................................................. .................................................................................

................................................................................................................................................. .............................................................
.................................................................................................................................................................................................. ............

...................................................................................................................... ........................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......................................
..............................................................................................................................................................................................................  

  :ي كه در باال نيامده استساير نكات
............................................................................................................................. .................................................................................

..................................................................................................................................................... .........................................................
...................................................................................................................................................................................................... ........

.......................................................................................................................... ....................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. .................................................................................

.......................................................................................................................................... ....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ...................

............................................................................................................... ...............................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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  سالمتمروج  همدرس شانن
مدارس مي توانند اين نشان را . مدارس مروج سالمت بخاطر كسب دستاوردها و موفقيت ها با يك نشان مورد تاييد قرار مي گيرند

اين نشان به شكل گواهينامه اي است كه توسط كميتـه كشـوري    .رعايت معيار ها و استاندارد هاي خاص به دست بياورنداز طريق 
  .اعطا و در آن سطح و سال دريافت نشان مشخص خواهد شدبه مدرسه 

و يك عضو ارشد كميته استاني مـدارس   بهداشت استان مركزاز ، بازرسان بهداشتيو  از آموزش و پرورش استان، بازرسان مدرسه 
بايـد  ،نشـان را نـدارد   شرايط دريافت مدرسه تشخيص دادند كه گر تيم پس از ارزيابي ا. مروج سالمت، مدرسه را ارزيابي مي كنند

طرح هـاي  همچنين نشده و رعايت كه است ي ي، ضوابط و استانداردهااين گزارش شامل معيارها. دهند گزارشبه مدرسه را  داليل
  .يك نسخه از گزارش هم بايد براي كميته كشوري ارسال شود. نيز در اين گزارش مي باشد پيشرفت برنامهپيشنهادي براي بهبود و 

  .نشان طاليي را در سيستم نشان دهي به دست مي آورند بايد دو سال بعد دوباره ارزيابي شوندمدارسي كه 
   . صادر خواهد شد يكبارسال هر دو رعايت شود نشان طاليي جديددر مدرسه ه اين ترتيب اگر معيارها و استانداردهاي مربوط به 
  

  نشان طال
  :كنند كهت ااثبمدارس الزم است ، اين سطح به  رسيدن براي 
 سال 3 فعال بودن در چهار منطقه به مدت  
 رعايت حداقل احتياجات براي نشان طال  
 ساير مدارس را براي مروج سالمت شدن حمايت كرده است  

  
  نشان نقره

  :ت كنند كهااثببه اين سطح مدارس الزم است  رسيدن براي 
  سال 2فعال بودن در جهار منطقه به مدت   
 ي نشان نقرهرعايت حداقل احتياجات برا  

  
  نشان برنز

  :ت كنند كهااثببه اين سطح مدارس الزم است  رسيدن براي 
 فعال بودن در جهار منطقه به مدت بيش از يك سال   
 رعايت حداقل احتياجات براي نشان برنز  

  
  گروه هاي حامي 

  انجمن هاي اوليا و مربيان مدرسه
  هيئت مديره مدرسه

  مت كميته كشوري هماهنگي مدارس مروج  سال
  كميته استاني هماهنگي مدارس مروج  سالمت
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  بخش آموزش و ارتقاء سالمت، وزارت بهداشت
  وزارت آموزش و پرورش

WHO  
  بخش هاي استاني  آموزش و پرورش و بهداشت

  
  فعاليت هاي پيشنهادي

  :كمك مي كند سالمت سواالت كليدي كه به پيشرفت برنامه مدارس مروج 
  برنامه رسمي درسي 

  كرده اند؟ تشويقآن را حمايت و اثر دارند يادگيري موثر  دانش آموزان  كه دري يدرس ها يحاطراز ان معلمآيا  
 آيا معلمان به آموزش هاي تخصصي و ضمن خدمت دسترسي سريع و راحت دارند؟ 

  ر نظـر گرفتـه   د يحرفه ا يمعلمان و كاهش انزوامهارت هاي   بيبه منظور ترك ميمعلمان شاغل در تخاصي براي  يايمزاآيا
  شده است؟

  
  از ديدگاه دانش آموزان كالس درسمحيط 
 برگزار مي شود؟ و احترام متقابل آزاديگرما، اعتماد،  سرشار از فضاييدر درس كالس هاي  آيا  
 آيا به حق و نياز هر دانش آموز براي محرمانه بودن و حفظ حريم خصوصي اش احترام گذاشته مي شود؟  
 يگر و با معلمان ارتباط دارند؟آيا دانش آموزان با يكد  

  
  شيوه هاي آموزشي از ديدگاه معلمان

  و بازخورد دانش آموز در رابطه با شيوه تدريس، روش ارزيابي و محتواي برنامه درسـي   به دنبال كسب نظرمعلمان فعاالنه آيا
  هستند؟

  در شـان  هاي مهـارت بهبود براي كشف و را زان دانش آمو آنقدر مهيج هستند كه و  اندها به دقت برنامه ريزي شده  فعاليتآيا
  ؟ترغيب كنند شرايط عملي

 به دانش آموزان تحمل، پذيرش، احترام به خود، احتـرام بـه   آيا اين رفتارها رسانا است؟  رفاهو  يسالمت يرفتار معلمان برا آيا
  مي دهد؟ نشانرا ديگران، تجليل و قدرداني 

  حمايت هستند، و ارزش دانش آموزان  به صورت فردي بـه رسـميت   مورد مساوي  تمام دانش آموزان به طور، آموزش درآيا
  ؟است شناخته شده

  
  مشخصات مدرسه

  سياست و روش هاي مدرسه 
 ؟حمايت مي كند آنهاو از رفاه را ارتقا مي دهد دانش آموزان  سالمت ،سياست هاي موجود در مدرسه ها و آيا روش 
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 محيط مدرسه
  ؟ آيا نرده براي جلوگيري از ورود حيوانات وحشي و مـزاحمين  استشايسته مدرسه مروج سالمت محيط فيزيكي مدرسه آيا

 به محوطه مدرسه ساخته شده است؟

 علف ها بطور منظم درو مـي  . دارد؟ درختان ميوه و برگ دار كه سايه فراهم كرده اند آيا مدرسه، برنامه دوستدار محيط زيست
 محل هايي براي بازي و غذاخوري تعيين شده است؟. تشوند و گل هاي زيبا  كاشته شده اس

  ؟ آيا نيمكت هاي شكسته تعمير و مرمت مي شوند؟شودآيا تعمير و نگهداري بطور منظم انجام مي 

  آيا دانش آموزان و معلمان در مسئوليت نگهداري، زيبايي و تميزي محيط مشاركت دارند؟ 

  هاي درس دما و روشنايي مناسب و كافي دارند؟است؟ آيا كالس  تهويه كالس هاي درس مناسبآيا 

  دارند؟توالت  دستمالهمراه با صابون و آيا دانش آموزان و كاركنان مدرسه دستشويي و توالت بهداشتي و تميز 

 آيا دانش آموزان و كاركنان مدرسه به اب آشاميدني سالم دسترسي دارند؟  
  

  پيشگيري از آسيب و صدمه
 مانند محل عبـور خودروهـا و عـابران    محل هايي سي وضعيت ايمني محوطه، كالس هاي درس و آيا بازرسي منظم براي برر

 توسط افرادي كه با هيئت مديره مدرسه، معلمان و دانش آموزان همكاري دارند وجود دارد؟، پياده

 نشتي، ميز ...رش حوادث، آيا ارزيابي احتمال خطر در برنامه درسي گنجانده شده است و دانش آموزان و كاركنان به ارائه گزا ،
 تشويق شده اند؟  آنهاو نيمكت هاي آسيب ديده، تجهيزات نا امن زمين بازي و استفاده نا امن از 

 آيا ايمني معابر بخشي از برنامه درسي مدارس است؟ 

 آيا نظارت كافي بر محوطه بازي  در تمام اوقات وجود دارد؟ 

 ؟است آيا موارد اضطراري به تمام اعضا ابالغ شده 

  
  به حداقل رساندن خطر آسيب هاي ورزشي

  :آيا معلمان و مربيان تيم هاي ورزشي و تمرينات ورزشي اطمينان دارند كه
 دانش آموزان از لوازم محافظت كننده استفاده مي كنند. 

 دانش آموزان براي كاهش خطر آسيب ها، قبل و بعد از تمرينات ورزشي، خود را گرم مي كنند. 

 هنگام در خصوص كمك هاي اوليه و همچنين وسايل كمك هاي اوليه دارند آموزش هاي به. 

 اطالعاتي از وضعيت سالمتي دانش آموزان كه ممكن است خطر ساز باشد دارند. 

  
  اتوبوس مدرسه

 گرفته تا اطمينان حاصل شـود كـه   انجام اقدامات مناسب آيا : اگر مدرسه براي رفت و آمد دانش آموزان سرويس مدرسه دارد
 ؟ماهر استاسب و نم فردي ، شده و رانندهبه خوبي نگهداري  سرويس مدرسه 

   محيط اجتماعي
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  در نظـر  مانند نقاشي ديواري و كاشـت درختـان   مدرسه  طيمح ييبايز شيافزا يبرا نهيهزكم و ابتكاري موثر  يشما راه هاآيا
 ايد؟ گرفته

  آيا ارزش هاي فرهنگي و منافع همه نژادها در كالس درس به نمايش آيا براي راهنمايي بازديد كنندگان تابلوي راهنما داريد؟
 گذاشته شده است؟

 ي داريد؟محل يها نازب كنند  مترجم يصحبت م يد به زبان محلنتوان يكه فقط م ينيارتباط با والد يبرقرار ليتسه يبرا ايآ 

 آيا والدين و جامعه براي حل مشكالت مدرسه با هم همكاري دارند؟ 

 ش ها بدون توجه به تفاوت هاي قومي و فرهنگي داده مي شود؟آيا آموز 

  توام با محبت و دوستي حل مي شود؟  محيطيدرآيا مسائل  
  

  امنيت شغلي
  طراحي و محوطه سازي شده است؟ ،يمنيابر اساس اصول و  تياز جرم و جنا يريجلوگبراي آيا مدرسه 

  محوطه بازي مدرسه را پيگيري مي كنند؟ و ساختمانايمني ،آيا دانش آموزان و كاركنان فعاالنه 

 آيا سياست هايي براي توقف آزار ورفتارهاي ناخواسته وجود دارد؟ 

  
  توجه به نظرات ساير اشخاص

  شركت دارند؟ مدرسه يها تيل و بهبود فعالائهمه دانش آموزان در حل مسآيا 

  مايند و همفكري داشته باشند؟ي ها شركت نريگ ميتصمدر توانند  يم آموزي دانشهاي مختلف انجمن آيا 

 ؟وجود داردبه ايجاد ايده هاي جديد دانش آموزان  قيتشو يو انتقادات برا شنهاداتيپ آيا صندوق 

  
  روابط اجتماعي

 مي كنند؟و غرور  تيو كاركنان در مدرسه شان احساس مالك آموزان انشآيا د 

 وجود دارد؟ مثبترابطه آموزان  دانش انيمعلمان و دانش آموزان و در م نيب ايآ 

 مي گذارند؟احترام به همديگرو دارند توجه  واعتماد  گريكديو كاركنان به  آموزان انشآيا د 

 به تالش هاي خودشان نظر مثبت دارند؟ و كاركنان آموزان انشآيا د 

  
  نياز هاي سالمت جسماني

 ـ  يسالمت جسمپرداختن به نيازهاي در رابطه با  يروشني ها استيمدرسه س ايآ نـد مـديريت آسـم،    دارد؟ مان ش آمـوزان دان
 ، چك كردن براي بزرگي طحالصرع، تجويز دارو، موارد اورژانسي

 يآنها به آمـوزش شخصـ   اي، آ هستند سياست هاي روشني براي پيگيري دارند؟دانش آموزان در مدرسه ناخوش كه  يزمان آيا 
 آيا اتاق بهداشت موجود است؟و دسترسي دارند 

 و به طور مـنظم  هستند تهيه شده مزمن  يها يماريب يكه دارا يتمام دانش آموزان يراب يبهداشت فرد تيريمد يطرح ها آيا
 مي شود؟ بازبيني 
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  سياست خاصي دارد؟ دانش آموزان معلول ازمراقبت  يمدرسه براآيا 

  ؟وجود دارد يتا سطح عال ابتداييسطح دانش آموزان از  يبرا يكارت بهداشتآيا 

 دارد، سل  ايو  دزيمانند ا يعفون يها يماريب مبتال به و كارمندان  آموزان برخورد با دانش يروشن برا تاسيس كيمدرسه  آيا
 ؟تالش شود حفاظت از جامعه مدرسه يحال برا نيمحرمانه بودن در عاز فرد  نانياطمكه عالوه بر 

  
  نيازهاي سالمت رواني

 دارد؟ مانند واكنش مناسب معلـم   دانش آموزان روانيسالمت ازهاي پرداختن به نيدر رابطه با  يروشني ها استيمدرسه س ايآ
 ده از مواد مخدر، غيبت هاي مكرردانش آموزان داراي مشكالت رفتاري و رواني، مشكوك بودن به استفا     به 

 ديده اند؟ آموزش يبه دانش آموزان با مشكل بهداشت روانواكنش مناسب  و صي، تشخدرك برايكاركنان  آيا 

  ي احساس راحتـ مدرسه بزرگسال  نفر از كاركنان كيحداقل به شدن  كيدانش آموزان با توجه به مشكالت مدرسه در نزدآيا
  ساده ينظرسنج كيانجام  قياز طر مي كنند؟ آيا مدرسه برنامه اي براي يافتن اين موارد دارد؟ براي مثال

  ارتباطات
  سالمتي و رفاه

  ترويج همكاري با جامعه
  
 



  

                                                                                            مروج سالمت رسامد                                                                               

١٢٥ 
 

 دوضميمه 

  موضوعات بهداشتي اساسيبرخي اطالعات ضروري در مورد 
 سالمت عمومي: موضوع اول  
  سالمت فردي و اجتماعي -
 تغذيه: موضوع دوم  

 غذا براي خانواده -

 توضيحاتي درباره سه ريزمغذي مهم -

 توضيحاتي درباره سازش با نوجواني، تغييرات جسمي و رواني دوره بلوغ: موضوع سوم 

 ايدز: موضوع چهارم  
  

  سالمت عمومي: ع اولموضو
  سالمت فردي و اجتماعي

تواننـد   عالوه بر ايـن آنهـا مـي   . با سالمت براي خود آنها، به عنوان عضوي از خانواده و والدين آينده حياتي است نوجوانانآشنايي 
ايشان را به گوش هاي بهداشتي مناسب اهميت دهند و همچنين صد شوند، جوامع به فعاليت نيرويي قوي به شمار آيند كه باعث مي

  .هاي بهداشتي هستند كساني برسانند كه خواستار حمايت بيشتر از خدمات اجتماعي مانند آب سالم و توالت
  

  هاي اساسي پيام
هـا    توان از بيمـاري  و قبل از كار با مواد غذايي ميقبل از غذا خوردن و پس از رفتن به توالت ها با آب و صابون   با شستن دست -1

  .كردجلوگيري 
  .ها جلوگيري كرد  توان از بيماري هاي بهداشتي مي با استفاده از توالت -2
  .ها جلوگيري كرد  توان از بيماري با استفاده از آب آشاميدني سالم مي -3
  .ها جلوگيري كرد  توان با جوشاندن آن از بيماري كشي شده سالم تامين نشود، مي اگر آب آشاميدني از يك منبع لوله -4
غـذاي سـرد   . غذاي پخته شده را بايد هرچه زودتـر خـورد  . هستند، بايد آنها را شست يا پخت مواد غذايي خام اغلب خطرناك -5

  .شده را بايد به طور كامل گرم كرد
  .ها جلوگيري كرد  توان از بيماري با تميز نگه داشتن غذا مي -6
  . ها جلوگيري كرد  اريتوان از بيم مي گيهاي خان با سوزاندن يا دفن كردن زباله -7
  

  تغذيه: موضوع دوم
، به عنوان والدين آينده، بايد بدانند كه چگونه بهترين غذاي قابل دسترس را متناسب با استطاعت مالي براي تمام اعضـاي  نوجوانان

براي رشد جسمي و ذهني  هاي غذايي متنوع كه همه عناصر مورد نياز بدن را اهميت وعدهبا عالوه براين بايد . خانواده انتخاب كنند
حتـي در  (هـاي پـرورش مـواد خـوراكي      همچنين الزم است كه آنهـا بـا بهتـرين روش   . سازد، آشنا شوند و حفظ سالمت تامين مي

  .و حفاظت از خاك آشنايي پيدا كنند) هاي كوچك زمين
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  هاي اساسي پيام
هـاي اول زنـدگي احتمـال     مصرف غذاي خـوب در سـال  . شان به غذا نياز دارند براي رشد ذهني خود نيز مانند جسم نوجوانان -1

  .دهد موفقيت در مدرسه و داشتن يك زندگي موفقيت آميز و شاد را افزايش مي
ماننـد   نوجوانـان نياز دارند كه بهترين غذاي قابـل دسـترس خـانواده را مصـرف كننـد، دخترهـا مثـل پسـرها و          نوجوانانهمه  -2

  .ترها بزرگ
آنها براي . شرايطي را فراهم كرد كه تعداد دفعات تغذيه آنها زياد باشد و آنها را به اين امر تشويق نمود اننوجوانبايد براي همه  -3

  .برخورداري از رشد مناسب به انواع گوناگوني از غذاهاي موجود نياز دارند
كننـد، ضـرورري    بيماري محافظـت مـي  هايي كه بدن را در برابر  ها آسان بوده وبراي تامين ويتامين  هاي زرد و سبزي كشت ميوه -4

  .كند هاي مهم اصلي توسط بدن كمك مي در هر وعده غذايي، مقدار كمي از روغن ضروري است و به جذب ويتامين. است
. شود با افزايش جمعيت روي زمين، نياز به استفاده بهتر از آن بيشتر مي. توان براي آن جايگزيني يافت خاك منبعي است كه نمي -5

  .هاي بعدي حفظ و تقويت كنند شان را براي خود و فرزندان نسل ها بايد خاك  دهخانوا
  

  توضيحاتي درباره سه ريزمغذي مهم
  :Aويتامين  -1

بـه انـدازه    Aاگر ويتامين . ها اهميت دارد  ها مبارزه نمايد و همچنين براي سالمت چشم  كند تا با بيماري به بدن كمك مي Aويتامين
هاي شايعي مانند اسهال و سرخك قرار گرفته و احتمال مرگ و مير بر اثر عفونت  بدن در معرض خطر بيماريكافي مصرف نشود، 

  .يابد افزايش مي
  

  Aچگونگي دستيابي به ويتامين 
بـراي كمـك بـه    (هستند و وقتي كه با روغن پخته شوند  Aهاي سبز تيره داراي ويتامين  ها با برگ  هاي نارنجي و زرد و سبزي ميوه

به ميزان  Aهاي ويتامين  توان از كپسول در رژيم غذايي كم باشد، مي Aوقتي كه ويتامين . يابد افزايش مي Aجذب ويتامين ) جذب
  .ها خيلي گران نيستند  اين كپسول. سه دوره در سال استفاده كرد

  
  يد -2

اگر به اندازه كافي يـد مصـرف نكنـيم،    . نياز داردبه يد ، اي كوچك در پايين گردن بدن براي توليد و ترشح هورمون تيروئيد از غده
هـم در دروان جنينـي و هـم در طـول      -و فقدان هورمون تيروئيد موجب اختالل در تكامل مغزي) گواتر(غده تيروئيد بزرگ شده 

برخوردارنـد  شوند، از منابع يد كمتري  خاك مناطق كوهستاني و جاهايي كه به طور مكرر دچار سيالب مي. شود مي -دوران كودكي
  .كنند، مستعد ابتال به گواتر هستند و مردمي كه در اين نواحي زندگي مي

  
  چگونگي دستيابي به يد
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ها براي   بسياري از دولت. چنانچه مقادير يد مورد نياز به نمك مصرفي اضافه شود، امكان بازجذب يد دفع شده از بدن وجود دارد  
خطـر اسـت و مـدارس     مصرف اين مواد كامال بي. كنند هايي را اجرا مي حاوي يد برنامه هاي تامين دسترسي به نمك يددار يا روغن

  .امكان اضافه كردن يد به آب مصرفي و يا به صورت كپسول نيز وجود دارد. بايد استفاده از چنين موادي را توصيه كنند
  
  آهن -3

آهن بـراي عملكـرد سـالم مغـز و بـدن      . وني ضروري استخ براي پيشگيري از كمو هاي قرمز قوي و سالم  آهن براي توليد گلبول
  . شود موجب كمبود آهن مي) هاي قالبدار به ويژه كرم(اي  هاي روده آلودگي به كرم. مورد نياز است

  
  چگونگي دستيابي به آهن

كند و در پيشـگيري   يهايي مانند اسفناج به جذب آهن مورد نياز كمك م تغذيه بهتر از طريق خوردن مقادير بيشتر حبوبات و سبزي
توان به تمـامي   وقتي كه مشكالت فقر آهن به طور جدي وجود داشته باشد، مي. هاي قالبدار نيز مفيد است و درمان آلودگي به كرم

ممكـن  . خطر هستند اما الزم است كه به طور منظم مصرف شوند هاي آهن كامال بي قرص. هاي آهن داد آموزان مدارس قرص دانش
  .هاي خارج از مدرسه تامين شود ين كار بيش از توان مالي مدارس باشد مگر آنكه هزينه آن از طريق برنامهاست هزينه ا

  
  نحوه تغييرات جسمي و رواني در دوران بلوغ ،توضيحاتي در مورد سازش با نوجواني : موضوع سوم

. روحـي زيـادي در دختـران و پسـران شـود      تواند موجب سردرگمي و ايجاد فشارهاي تغييرات جسمي و رواني در دوران بلوغ مي
هايشان به طور  فرصتي براي يادگيري حقايق در مورد تكامل خود داشته باشند و بتوانند درباره نگراني نوجوانانبسيار مهم است كه 

كند تـا دروان   كمك مي آنهااين كار به . علني با يكديگر و با يك بزرگسال دلسوز كه به دور از هر نوع قضاوت است، صحبت كنند
  .بلوغ و نوجواني را با دانش، اعتماد به نفس و خود اتكايي سپري كنند

  
  موضوعات اصلي

  علت تغييرات جسمي -1
  روند طبيعي و تكامل از كودكي به بزرگسالي با بلوغ جنسي و توانايي توليدمثل

  نحوه تغييرات جسمي -2
  دهد ها رخ ميحقايق اصلي درباره بدن و تغييراتي كه در پسرها و دختر

  سالمت فردي -3
  به ويژه در طول دوران قاعدگي

  باورها و رفتارهاي محلي -4
بايد اين فرآيندها را بـه   نوجوانان. شوند برخي از باورها موجب احساس شرم و گناه يا ناپاكي در فرآيند جسماني مانند قاعدگي مي

  عنوان مسايلي طبيعي و عادي بپذيرند
  تغييرات عاطفي -5
  :بايد تشخيص دهند كه حاالت زير ممكن است، در آنها مشاهده شود نانجوانو
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  )به ويژه همساالن خود( آنهاشان و نگراني زياد از طرز تفكر ديگران درباره در مورد رفتارهايخودآگاهي بيشتر 
  آميز رهاي مخاطرهتافتمايل بيشتر به ر

  تمايل بيشتر به جنس مخالف
  جوانانو  تغييرات رفتاري در بزرگساالن -6

ممكن است به دنبال استقالل بيشتر در  نوجوانان.شود) به ويژه در دختران(ها و جامعه شايد باعث تغييرات زياد   انتظارات از خانواده
بـيش از والـدين يـا معلمـان      جوانـان الگـوبرداري از دوسـتان و سـاير    . هاي والدين را زيـر سـوال ببرنـد    ها بوده و توانايي  خانواده

  .هاي جديد را تجربه كنند دوستي نوجوانانشايد .شود مي
  

  :پيام هاي اساسي
  :بر اساس شرايط فرهنگي خود بايد موارد زير را بياموزند و مورد بحث قرار دهند نوجوانان -1

و ايـدز، هويـت جنسـي، سـوء     ) STDS(هاي منتقله آميزشي  هاي كنترل جمعيت، بيماري سن بلوغ، سن ازدواج و بارداري، روش
  )ولگرد جوانانمانند فرار از خانه، پيوستن به (آميز  واد، رفتارهاي مخاطرهمصرف م

به منظور برخورداري از عزت نفس و افزايش ميزان رضايت و باور خانوادگي و توسعه روابط اجتماعي دوسـتانه، بـه    نوجوانان -2
  :حمايت در موارد زير نياز دارند

  )اومت در برابر فشارهاسازگاري با بحران، مق(زندگي مهارت هاي  توسعه  -
  هاي مرتبط با رفتارهاي اجتماعي و جنسي روشن كردن ارزش -
  ها   قبول مسووليت تصميمات گرفته شده بر اساس اين ارزش -

  
  سوء مصرف مواد
صـرف  در واقع م. شود دانيم كه اصطالح مواد مخدر براي مواد غير مجازي مانند هروئين و كوكائين به كار برده مي بسياري از ما مي

  نوجوانـان بنـابراين  . غلط داروها و اعتياد به مواد و نيكوتين كه به راحتي در دسترس تمامي افراد هسـتند، مضـرات بيشـتري دارنـد    
عالوه بر آموختن و قضاوت درباره خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر بايد عواقب خطرناك ناشي از خريـد و مصـرف داروهـاي    

  .و نيز خطرات مهم ناشي از مصرف دخانيات و الكل را بدانندغير ضروري يا بدون تجويز پزشك 
  

  هاي اساسي پيام
در بسياري از موارد استراحت و نوشـيدن مايعـات فـراوان و خـوردن     . ما غالبا در هنگام ناخوشي، نيازي به مصرف دارو نداريم -1

  .غذاي مناسب براي مبارزه با بيماري و به دست آوردن بهداشتي كافي است
اين كار موجـب هـدر رفـتن    . تواند زيان داشته باشد مي) ها براي سرماخودگي  بيوتيك مانند آنتي(رف داروهاي غير ضروري مص -2

  .گردد به هنگام نياز مي ،ها در برابر داروها  پول و كمك به مقاوم شدن ميكروب
بايد دوره كامل مصـرف داروهـا رعايـت    مصرف داروها در هنگام ضرورت تنها با تجويز پزشك، مطمئن و مؤثر است، هميشه  -3

 . ار كم دارو، هردو، زيان آورنديمصرف مقادير بسيار زياد يا بس. شود

  .تواند بسيار خطرناك باشد تزريق دارو توسط فرد تعليم نديده مي. تزريقات هميشه بهتر از خوردن دارو نيست -4
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وقتي كـه مصـرف چنـين    . شوند كنندگان مي وجب وابستگي مصرفمواد مخدر، مواد خاصي هستند كه بايد شناخته شوند زيرا م -5
برخي از مواد مخدر مانند هـروئين و  . شوند هاي متفاوت مي كنندگان آنها دچار عوارض جانبي با شدت موادي متوقف شود، مصرف

  .كوكائين عوارض جانبي بسيار جدي بر سالمت دارند
د آورند و مرگ و مير و خطرات ناشي از مصرف آنها بيش از مـواد مخـدر   هردو اعتيا) ناشي از مصرف سيگار(الكل و نيكوتين  -6

 . قوي مانند هروئين است

  
  ايدز: موضوع چهارم

HIV ها نفر از   ميليون .شود ها موجب مرگ مي  ويروس عامل بيماري ايدز است كه از طريق تخريب دفاع بدن در برابر ساير بيماري
ها نفر از كودكان غير آلوده به دليل ابتالي والدين خود به ايـدز، در سـاليان     ماري هستند و ميليونمردم در سراسر دنيا مبتال به اين بي

ها به سايرين و كمك به مبتاليان به ايدز يـا كودكـاني     نقش كليدي در حفاظت از خود، انتقال پيام نوجوانان .آينده يتيم خواهند شد
نيازمنـد   ،ها و جوامـع   و ايدز در خانواده HIVآنها بايد درك كنند كه افراد آلوده به . رنداند، دا كه والدين بيمار خود را از دست داده

  .كمك و ياري ساير اعضاي جامعه مانند دانش آموزان هستند
  

  هاي اساسي پيام
ي آلـوده  هـا  عامل اين بيماري ويروسي است كه از طريق آميزش جنسي، خون آلـوده، سـوزن  . ايدز بيماري غيرقابل درمان است -1
  .يابد و مادر آلوده به نوزاد انتقال مي) كنندگان مواد مخدر يا براي تزريق غير مجاز توسط افراد فاقد صالحيت مورد استفاده مصرف(
هايي كه از عدم آلودگي خود و همسرشان اطمينان داشته، پايبند به اصول اخالقي و شعاير مذهبي هستند، در معرض خطر  زوج -2

  .واهند بودويروس ايدز نخ
بـه شـدن افـزايش     HIVهستند، خطر گسترش و واگيري ويـروس  ) STDS(هاي منتقله آميزشي  زماني كه افراد دچار بيماري -3

  .يابد مي
شود، امكان  از هر سه نوزادي كه متولد مي. فكر و مشورت نماينددار شدن به دقت  زنان آلوده به ويروس ايدز بايد در مورد بچه -4

  .زاد به ويروس ايدز وجود داردآلودگي يك نو
  .خود بياموزند نوجوانانهاي پيشگيري از ايدز را به  تمام والدين بايد راه -4
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  : ضميمه سه
  تفاهم نامه ها
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