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Abstract
Introduction: Students are considered as the main human resources of any society and attention to 
their health and health promotion is an investment for the future. In the present study, the aim was 
to make a comparative comparison of the primary school health educations in Iran, South Korea and 
Japan.
Methods: This research is applied in purpose and descriptive-analytical method based on the method 
of comparative studies in education according to the George Brady's view. According to this, the 
collected data were analyzed in four stages including descriptive, interpretation, adjacency and 
comparison. To collect research data, an extensive search including English and Persian studies was 
conducted from 2005 to 2020 using valid databases and citations such as PubMed, Web of Science, 
Scopus, Google Scholar, WHO and Science Direct.Sampling was done selectively and primary 
health education in Iran, Japan and South Korea were reviewed and compared. According to the 
basic conceptual model, primary school health education was studied in the components of physical, 
mental and social health education.
Results: In terms of mental health, bicultural acceptance, family relationships, parenting style; In 
terms of physical health, organized sports participation, active behaviors in school, adhere to diet, 
balance and agility, flexibility, muscle strength, endurance; in the social dimension, security, cohesion, 
empowerment and social support are among the different types of health education between Iran and 
the other two countries.
Conclusions: In Iran, less attention has been paid to the components of primary school health 
education in all three dimensions of social, physical and mental health and needs to replace the 
different components mentioned in the research findings in the primary school health education 
system and the school health educators’program.
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چکیده
 مقدمــه: دانــش آمــوزان بــه عنــوان ســرمایه های اصلــی انســانی هــر جامعــه بــوده و توجــه بــه ســالمتی و ارتقــای ســالمت آن هــا بــه 
عنــوان ســرمایه گذاری بــرای آینــده در نظــر گرفتــه می شــود. در پژوهــش حاضــر، هــدف مقایســه تطبیقــی آمــوزش بهداشــت مــدارس 

ابتدایــی در کشــورهای ایــران و کــره جنوبــی و ژاپــن اســت.
ــر اســاس روش مطالعــات تطبیقــی در آمــوزش و  ــوده و ب ــردي و توصیفــی– تحلیلــی ب روش  کار: ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کارب
پــرورش مطابــق دیــدگاه جــرج بــردی انجــام  شــده اســت. بــر ایــن اســاس داده هــای جمــع آوری  شــده در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، 
هم جــواری و مقایســه، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. جهــت جمــع آوری داده هــا، مطالعــات گســترده انگلیســی و فارســی از ســال 
 PubMed، Web of Science، Scopus،  ــه ــر از جمل ــتنادی معتب ــی و اس ــای اطالعات ــتفاده از پایگاه ه ــا اس ــال 2020 ب ــا س 2005 ت
Google scholar،WHO و  Science Direct انجــام شــد. نمونه گیــری بــه صــورت انتخابــی بــوده و آمــوزش بهداشــت دوره ابتدایــی 

در کشــورهای ایــران، ژاپــن و کــره جنوبــی بررســی و مقایســه شــد. بــا توجــه بــه الگــوی مفهومــی اولیــه، آمــوزش بهداشــت مــدارس 
ابتدایــی در مؤلفه هــای آمــوزش بهداشــت جســمانی، روانــی و اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

یافته هــا: در بعــد ســالمت روان پذیــرش دو فرهنگــی، روابــط خانوادگــی، ســبک فرزنــد پــروری و در بعــد ســالمت جســمانی مشــارکت 
ورزشــی ســازمان یافته، رفتارهــای پرتحــرک در مدرســه، رعایــت رژیــم  غذایــی، تعــادل و چابکــی، انعطــاف  پذیــری، قــدرت عضالنــی، 
اســتقامت و در بعــد اجتماعــی امنیــت، انســجام، توانمندســازی و حمایــت اجتماعــی از جملــه مــوارد آمــوزش بهداشــت متفــاوت بیــن ایــران 

و دو کشــور دیگــر مــی باشــند.
ــه مؤلفه هــای آمــوزش بهداشــت مــدارس ابتدایــی در هــر ســه بعــد ســالمت اجتماعــی، جســمانی و روان  ــران ب ــری: در ای نتیجه گی
کمتــر توجــه شــده اســت و نیازمنــد جایگزیــن کــردن مؤلفه هــای متفــاوت ذکرشــده یافته هــای پژوهــش در سیســتم آموزشــی بهداشــت 

مــدارس ابتدایــی و برنامــه مربیــان بهداشــتی مــدارس می باشــد.
کلیدواژه ها: آموزش بهداشت، مدارس ابتدایی، سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی.

مقدمه
ــر  ــانی ه ــی انس ــرمایه های اصل ــوان س ــه عن ــوزان ب ــش آم دان
جامعــه و توجــه بــه ســالمتی و ارتقــای ســالمت آن هــا بــه عنــوان 
ــران  ــرای آینــده در نظــر گرفتــه می شــود ]1[. ای ســرمایه گذاری ب
ــن  ــی از جوان تری ــوز، یک ــون دانش آم ــیزده میلی ــش از س ــا بی ب
جوامــع در ایــن دوره اســت. در جامعــه ای بــا ایــن ســاختار جمعیتی، 

بهداشــت و آمــوزش از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه برنامــه 
ریــزان و سیاســت گذاران بــا آن روبــرو هســتند ]2[. ســازمان 
ــه  ــار مؤلف ــی از چه ــدارس را یک ــت م ــی بهداش ــت جهان بهداش
طیــف کمــی از خدمــات اجتماعــی و بهداشــتی در جوامــع پیشــرفته 
می دانــد و آن را بــه عنــوان یــک عنصــر اساســی و ســالمت ســاز 
ــال  ــی در کشــورهای در ح ــه مســائل بهداشــت عموم در مجموع

ــد ]3[. ــعه می دان  توس
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ســالمت مدرســه مجموعــه اقداماتــي اســت کــه بــراي تشــخیص، 
تضمیــن و ارتقــاي ســالمت جســمي، روانــي، اجتماعــي و معنــوي 
ــوزان در  ــش آم ــی بادان ــه  نوع ــه ب ــي ک ــوزان و کارکنان ــش آم دان
ــوزش  ــی آم ــای درس ــود. برنامه ه ــام می ش ــتند، انج ــاس هس تم
ســالمت مــدارس منعکس کننــده تحقیقاتــی اســت کــه بــر 
ــوان  ــه عن ــوزان ب ــش آم ــه دان ــتی ب ــات بهداش ــوزش اطالع آم
ــای  ــا و باوره ــه ارزش ه ــکل دادن ب ــی، ش ــش اساس ــک دان ی
شــخصی ناشــی از رفتارهــای ســالم و شــکل دادن بــه هنجارهــا 
ــالم،  ــی س ــک زندگ ــت. از ی ــز اس ــی متمرک ــای گروه و ارزش ه
پیشــرفت مهارت هــای اساســی بهداشــتی کــه بــر اتخــاذ، تمریــن 
و حفــظ رفتارهــای بهداشــتی و توســعه برنامه هــای درســی تأکیــد 
دارنــد کــه اغلــب دانــش آمــوزان را بــا آمــوزش علمــی و بهداشــتی 

همــراه می کنــد ]4[.
طــرح درســی یادگیــری بهداشــت مــدارس از رویکردهــای نظــری 
ــی  ــر مثبت ــده و تأثی ــی گرفته ش ــناختی اجتماع ــه ش ــد نظری مانن
ــل اجتماعــی  ــا، عوام ــا، هنجاره ــردی، نگرش ه ــر ارزش هــای ف ب
ــش  ــرمایه گذاری دان ــن س ــراد دارد. ای ــتی اف ــای بهداش و رفتاره
ــت  ــتی و مراقب ــات بهداش ــا از امکان ــازد ت ــادر می س ــوزان را ق آم
کافــی برخــوردار باشــند، یادگیــری خوبــی داشــته باشــند و 
ــد ]2[.  ــواده منتقــل کنن ــه خان پیام هــای بهداشــتی را از مدرســه ب
ــت  ــارم جمعی ــه یک چه ــوان ک ــون ج ــش از 15 میلی ــا بی ــران ب ای
ــورها  ــن کش ــی از جوان تری ــه یک ــد ک ــکیل می دهن ــور را تش کش
در جهــان اســت. نقــش عوامــل اجتماعــی بــر جوانــان و ســالمت 
آن هــا انکارناپذیــر اســت، بعــد اجتماعــی یکــی از جنبه هــای تأکیــد 
ــی از بهداشــت اســت.  ــازمان بهداشــت جهان ــف س ــده در تعری ش
ــی  ــای ارزیاب ــو، یکــی از محوره ــک  س ــه از ی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ســالمت در جوامــع مختلــف، وضعیــت ســالمت آن جامعــه اســت 
کــه نقــش مهمــی در اطمینــان از پویایــی و کار آیــی آن دارد و از 
ــا اســتعداد منتخــب  ســوی دیگــر، دانشــجویان از بخــش هــای ب
جامعــه و ســازندگان هــر یــک از آن هــا کشــور هســتند، بــه همیــن 
دلیــل ســالمت ایــن گــروه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ]5[. 
در ایــن راســتا، Sarason و همــکاران نشــان داده انــد کــه ســالمتی 
یــک برداشــت شــخصی اســت کــه تحــت تأثیــر عوامــل جســمی، 
روانــی، اقتصــادی و اجتماعــی تغییــر می کنــد ]6[. آگاهــی از 
ــتگی دارد.  ــی بس ــناختی خاص ــد روان ش ــه رون ــمی ب ــم جس عالئ
ــناختی  ــای ش ــی از درک و جنبه ه ــن تابع ــر، ای ــای دیگ ــه معن ب
ــای  ــردازش محرک ه ــه در پ ــت ک ــان اس ــک انس ــخصیت ی ش
ــت  ــر، بهداش ــرف دیگ ــذارد. از ط ــر می گ ــی تأثی ــی و خارج داخل
ــر  ــش از ه ــا بی ــا و توالت ه ــا، بوفه ه ــدارس، نمازخانه ه ــط م محی

ــا  ــذارد. ب ــر می گ ــوزان تأثی ــش آم ــالمت دان ــدن و س ــر ب ــز ب چی
ایــن حــال، بیشــتر ســرویس های بهداشــتی مــدارس در وضعیــت 
ــی،  ــای قارچ ــواع عفونت ه ــه ان ــد و منجــر ب ــرار دارن نامناســبی ق
ــان بهداشــت در  ــران، مربی ــران می شــوند. در ای ــژه در دخت ــه وی ب
مــدارس بــه عنــوان ســربازان خــط مقــدم در تحقــق این هــدف در 
نظــر گرفتــه می شــوند ایجــاد یــک محیــط بهداشــتی بــا آمــوزش 
ــح بهداشــتی مکمــل یکدیگــر هســتند. آمــوزش بهداشــت  صحی
توســط نیروهــای بهداشــتی در مــدارس، عــالوه بــر جلوگیــری از 
وقــوع بســیاری از حــوادث بهداشــتی ماننــد شکســتگی اســتخوان 
و بیماری هــای عفونــی در مــدارس، بلکــه باعــث بهبــود کیفیــت 

ــود ]1،2[. ــوزان می ش ــش آم ــری دان یادگی
حــدود 3500 مربــی بهداشــت بــرای 14 میلیــون دانش آمــوز 
ــد  ــی بای ــران وجــود دارد کــه طبــق تعریــف اســتاندارد جهان در ای
حداقــل بیــش از شــش برابــر افزایــش یابــد. طبــق گفتــه رئیــس 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــس، ب ــی مجل ــوزش و بررس ــیون آم کمیس
ــی  ــد یــک مرب ــرای هــر 700 دانش آمــوز بای ــی بهداشــت، ب جهان
بهداشــت وجــود داشــته باشــد، در حالــی  کــه در ایــران یــک مربــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد ]7[. ب ــوز وج ــش از 4000 دانش آم ــرای بی ب
ــوز در  ــون دانش آم ــن میلی ــود چندی ــران و وج ــوان ای ــت ج جمعی
مــدارس کشــور و همچنیــن اولویــت ســالمت نســبت بــه درمــان 
ــوزش  ــت و آم ــوزش بهداش ــادی، آم ــی اقتص ــر صرفه جوی از نظ
ــت.  ــی اس ــدارس الزام ــا در م ــور آن ه ــت و حض ــان بهداش مربی
ــدارس نشــان می دهــد  ــوزش بهداشــت م ــه آم ــات در زمین مطالع
کــه بهداشــت مــدارس در جهــان بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــا مقایســه شــرایط  ــق قصــد دارد ب ــه، محق ــن مطالع اســت. در ای
کشــور مــا، بــه ویــژه بــا کــره جنوبــی و ژاپــن، آمــوزش بهداشــت 
در مــدارس را موردبررســی قــرار دهــد تــا بــه نتایــج موثقــی برســد 
ــل  ــی از دالی ــد. یک ــتفاده باش ــل  اس ــور قاب ــدارس کش ــه در م ک
ــودن و  ــاره ای ب ــران، ژاپــن و کــره هــم ق انتخــاب ســه کشــور ای

ــت ]8[. ــورها اس ــودن کش ــعه یافته ب توس
ــم-  ــوان »معل ــه عن ــدارس ب ــان م ــی معلم ــره جنوب ــور ک در کش
مشــاوره حرفــه ای مدرســه« آمــوزش می بیننــد. امــروزه مشــاوران 
در مــدارس کــره جنوبــی فعال تــر و قابــل  دســترس تر هســتند. بــا 
ــره تأسیس شــده  ــز در ک ــدارس نی ــال انجمــن مشــاوره م ــن ح ای
اســت، هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز نیــز در طــی مشــاوره ها تبییــن 
مــواردی بــرای دانــش آمــوزان اســت کــه بــه ارتقــا ســالمت یاری 

کنــد ]9[.
ــوب  ــدارس مص ــت م ــون بهداش ــن 2008، قان ــویی در ژوئ از س
ــس  ــا پ ــت ت ــرار گرف ــورد تجدیدنظــر ق ــاً م ــن اساس 1958 در ژاپ
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از نیم قــرن فعالیــت بــه قانــون ایمنــی و بهداشــت مــدارس 
ــز اصــالح شــد.  ــه ناهــار مدرســه نی ــون برنام ــل شــود و قان تبدی
ایــن بازنگری هــا شــامل ســه حــوزه مدیریــت مدرســه بــود، یعنــی 
بهداشــت مدرســه، ایمنــی مدرســه و برنامــه ناهــار مدرســه. ذیــل 
ایــن اقدامــات نقــش متخصصــان تغذیــه مــدارس نیــز تعریف شــد 
]10[. در ایــران نیــز در ســال 1348 اداره بهــداري آموزشــگاه های 
ــر  ــور تغیی ــگاه های کش ــداري آموزش ــه اداره کل به ــور ب کل کش
ــام یافــت و در ســال 1350 بــه منظــور تربیــت نیــروي انســاني  ن
بــراي اولیــن بــار دوره دوســاله آمــوزش مراقبیــن بهداشــت برقــرار 
گردیــد. در اســفندماه ســال 1375 اداره کل بهــداري آموزشــگاه ها 
ــه اداره کل بهداشــت مــدارس، از وزارت آمــوزش  ــام ب ــا تغییــر ن ب
ــي  ــس از مدت ــد. پ ــداري ش ــه وزارت به ــدا و ضمیم ــرورش ج و پ
ایــن اداره کل منحــل و بهداشــت مــدارس بخشــي از فعالیت هــای 
ــد  ــال 1373 بع ــکیل داد. در س ــواده را تش ــت خان اداره کل بهداش
ــت  ــرورش، بهداش ــوزش و پ ــه آم ــت ب ــن بهداش ــال مراقبی از انتق
مــدارس از اداره کل بهداشــت خانــواده منتــزع گردیــد و بــه 
صــورت اداره مســتقل در وزارت بهداشــت و درمــان فعالیــت نمــود. 
ــد وزارت  ــکیالتي جدی ــاختار تش ــب س ــا تصوی ــر ب ــال حاض در ح
بهداشــت درمــان و ســالمت نوجوانــان، جوانــان و مــدارس دفتــر 
ــم  ــد ]7[. علی رغ ــدارس می باش ــواده و م ــت، خان ــالمت جمعی س
تالش هــا و موفقیت هــای ســال های اخیــر، هنــوز تعــدادي از 
مــدارس کشــور فاقــد امکانــات و تســهیالت بهداشــتي هســتند و 
ــند،  ــوردار نمی باش ــتانداردهاي الزم برخ ــي از اس ــاي آموزش فضاه
ــف  ــای مختل ــردار، بیماری ه ــای واگی ــوز بیماری ه ــن هن همچنی
ــي،  ــي و عروق ــنوایي، قلب ــالالت ش ــدان، اخت ــان و دن ــم، ده چش
بیماری هــای انگلــي، کمبودهــاي تغذیــه ای و باألخــره اختــالالت 
ــب  ــد و موج ــد می کن ــوزان را تهدی ــش آم ــالمت دان ــاري، س رفت
مشــکالتي در فراگیــري و افــت تحصیلــي آن هــا می شــود و ایــن 
ــع و رفــع مشــکالت دانــش  ــی اســت کــه شــناخت به موق در حال
آمــوزان، اقدامــي مؤثــر و ســنجیده در بهبــود ســالمت و پیشــرفت 

ــود ]11[. آمــوزش آن هــا خواهــد ب
در همیــن راســتا مســن آبــادی و همــکاران )1399( در پژوهشــی 
ــواب  ــت خ ــر بهداش ــی ب ــی ترکیب ــه آموزش ــر برنام ــام تأثی ــا ن ب
دانــش آمــوزان دختــر ابتدایــی بیــان کردنــد آمــوزش بــه وســیله 
ــرگرمی  ــازی و س ــق ب ــادران و از طری ــرای م ــی ب ــبکه اجتماع ش
بــرای دانــش آمــوزان در بهبــود بهداشــت خــواب دانــش آمــوزان 
ــکاران )1398(  ــور و هم ــی پ ــن ملک ــت ]12[. همچنی ــر اس مؤث
در پژوهشــی بــا عنــوان تأثیــر مداخلــه تجربــه مربیــان بهداشــت 
ــری برنامه هــای آمــوزش بهداشــت مــدارس  مــدارس در جهت گی

عنــوان کردنــد کــه مربیــان بهداشــت مــدارس دارای 18 زیــر طبقه 
فرعــی در قالــب 6 درون مایــه اصلــی جهت گیــری برنامــه درســی 
ــه، اداری-  ــه، واکاوان ــوان فرهنــگ ســازانه، هــم یاران و تحــت عن
وظیفــه مدارانــه، واگذارنــده و فرا مدرســه ای هســتند. برنامــه ریزان 
ــه  ــن برنام ــی و تدوی ــرای طراح ــی ب ــان آموزش ــی و متصدی درس
ــه  ــری برنام ــای جهت گی ــد گونه ه ــدارس بای ــت م ــی بهداش درس
درســی مربیــان بهداشــت مــدارس را مــورد توجــه قــرار دهنــد ]4[.
ــش  ــی پژوه ــؤاالت اصل ــه، س ــوارد مطروح ــه م ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــه: ــود ک ــرح می ش ــکل مط ــن ش بدی
1( آیــا آموزش هــای بهداشــت روان مــدارس ابتدایی در کشــورهای 

کــره جنوبــی و ژاپــن بــا ایــران متفاوت اســت؟
ــی در  ــدارس ابتدای ــمانی م ــت جس ــای بهداش ــا آموزش ه 2( آی

ــت؟ ــاوت اس ــران متف ــا ای ــن ب ــی و ژاپ ــره جنوب ــورهای ک کش
ــی در  ــدارس ابتدای ــی م ــت اجتماع ــای بهداش ــا آموزش ه 3( آی

ــت؟ ــاوت اس ــران متف ــا ای ــن ب ــی و ژاپ ــره جنوب ــورهای ک کش

روش  کار
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردي بــوده و روش تحقیــق در 
ــن  ــد. در ای ــی می باش ــی – تحلیل ــر روش توصیف ــش حاض پژوه
پژوهــش همچنیــن از مطالعــه تطبیقــی جــرج آف بــردی شــامل 
چهــار مرحلــه، توصیــف، تفســیر، هــم  جــواری و مقایســه اســتفاده 
 شــده اســت. در مرحلــه اول مطالعــه تطبیقــی بــه توصیــف هریــک 
از عوامــل موردتحقیــق بــه صــورت جداگانــه پرداختــه شــد؛ 
ــه  ــی اســت کــه در مرحل ــه تفســیر شــامل وارســی اطالعات مرحل
ــواری  ــه هم ج ــد، در مرحل ــه ش ــا پرداخت ــف آن ه ــه توصی ــی ب قبل
ــدی  ــده اند، طبقه بن ــی  ش ــی بررس ــل قبل ــه در مراح ــی ک اطالعات
ــه  ــرای مرحل ــی ب ــد و چارچوب ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــده و کن ش
بعــد یعنــی مقایســه فراهــم می آیــد. در مرحلــه مقایســه، مــواردی 
ــا توجــه  کــه در مرحلــه هم جــواری مطــرح  شــده بودنــد، دقیقــاً ب
ــج  ــد و نتای ــرار می گیرن ــه ق ــی و مقایس ــورد بررس ــات م ــه جزئی ب
پژوهــش نیــز در ایــن مرحلــه بــه دســت می آینــد. جهــت 
ــامل  ــترده ای ش ــتجوی گس ــق، جس ــای تحقی ــع آوری داده ه جم
مطالعــات انگلیســی و فارســی زبان از ســال 2005 تــا ســال 
ــر  ــتنادی معتب ــی و اس ــای اطالعات ــتفاده از پایگاه ه ــا اس 2020 ب
 PubMed، Web of Science، Scopus، Google جملــه   از 
همچنیــن  شــد.  انجــام   Science Direct scholar، WHOو 

ــران،  ــق، کشــورهای ای ــن تحقی ــان در ای ــن کشــورهای جه از بی
ژاپــن و کــره جنوبــی انتخــاب شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اهــداف 
ــای  ــوده و برنامه ه ــی ب ــورت انتخاب ــه ص ــری ب ــق نمونه گی تحقی
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درســی دوره ابتدایــی )شــامل آمــوزش بهداشــت جســمانی، روانــی 
و اجتماعــی( بیــن کشــورهای مذکــور موردمطالعــه قــرار گرفــت. از 
ــودن هــر  ــه هــم قــاره ب ــوان ب دالیــل انتخــاب ســه کشــور می ت
ســه اشــاره کــرد. از ســویی اطالعــات مــورد نیــاز بــرای پژوهــش 
در بــاب ایــن ســه کشــور در دســترس قــرار دارد. همچنیــن 
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــره جنوب ــن و ک ــه ژاپ ازآنجایی ک
یونیســف همچــون ظاهــر خــوب و طبیعی، وزن مناســب، اشــتهای 
کافــی، خــواب راحــت و منظــم و اجابــت مــزاج منظــم، کمیــت و 
کیفیــت تعامــل فــرد بــا اجتمــاع، دارای فرهنــگ آموزشــی باالیــی 
ــانی در رده  ــعه انس ــاخص توس ــوزش و ش ــاظ آم ــتند و از لح هس
ــدول 1(  ــدند. در )ج ــاب ش ــد، انتخ ــرار دارن ــران ق ــری از ای  باالت
مقایســه کشــورهای موردمطالعــه از لحــاظ توســعه و آمــوزش آورده 
شــده اســت ]9[. معیــار جســتجو مؤلفه هــای مســتخرج از مطالعــه 
ــی  ــدارس کشــورها و الگــوی مفهوم ــورد بهداشــت م ــه در م اولی
اولیــه می باشــد. در پژوهــش حاضــر بــا بررســی مطالعــات انجــام  
شــده در ایــن زمینــه بــه مــدل مفهومــی محقق ســاخته ای رســیده 
شــده اســت. در ایــن راســتا، Sarason و همــکاران معتقدنــد کــه 
ــوده کــه تحــت تأثیــر عوامــل  ســالمتی، یــک ادراک شــخصی ب

جســمانی، روان شــناختی و اجتماعــی تغییــر می پذیــرد ]6[ و 
در ایــن راســتا از مقــاالت Lee، Koo، Oh در کــره جنوبــی و 
ــکاران  ــدم و هم ــوی مق ــن و موس Tomokawa، Kimura در ژاپ

در ایــران اســتفاده شــد کــه رویکــرد سیســتم آموزشــی کشــور را 
در راســتای بهداشــت جســمانی، روانــی و اجتماعــی تبییــن کردنــد 

.]7،9،10  ،13-15[
ــق  ــروری از طری ــه ی م ــه مطالع ــاز در مرحل ــورد نی ــای م داده ه
رجــوع بــه ســایت رســمی ســازمان جهانــی بهداشــت و یونیســف 
ــا بهداشــت  بــرای شناســایی و مقایســه ی شــاخص های مرتبــط ب
مــدارس در آســیا جمــع آوری  شــده اســت. در مرحلــه بعــد بــا مــرور 
مقــاالت کشــورهای منتخــب مؤلفه هــای ابعــاد الگــوی مفهومــی 
ــه  ــر مقایس ــورهای دیگ ــای کش ــا مؤلفه ه ــتخراج و ب ــه اس اولی
ــتفاده  ــات اس ــع از مطالع ــل منب ــام کام ــر ن ــا ذک ــد. ب ــی ش تطبیق
ــه  ــار و ارائ ــده و در انتش ــع حفظ ش ــن و مناب ــوق مؤلفی ــده، حق  ش
ــا  ــات و ی ــه از اطالع ــندگانی ک ــا نویس ــنده ی ــه نویس ــب ب مطال
نوشــته آن هــا بــه  طــور مســتقیم اســتفاده  شــده، ارجــاع داده  شــده 
اســت. ایــن موضــوع شــامل نتایــج منتشــر شــده، منتشــر نشــده و 

ــد. ــی می باش ــا الکترونیک ی
 جدول 1. مقایسه کشورهای مورد مطالعه از لحاظ توسعه و آموزش )2019( )1(

رتبه آموزش تحصیلی در دنیا کشور
)2019(

رتبه شاخص توسعه انسانی 
)2019( HDI

امید به زندگی در بدو تولد 
)2019(

767076.7ایران
221984.6ژاپن

182283کره جنوبی

یافته ها
در پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش و بــا توجــه بــه شــیوه جــرج بردی 
ابتــدا بــه توصیــف مؤلفه هــای بهداشــت در ســه کشــور پرداختــه 
ــه  ــه تفســیر و وارســی اطالعــات ارائه شــده پرداخت و در گام دوم ب
مشــده ســپس هم جــواری و مقایســه از لحــاظ مؤلفه هــای تبییــن 

شــده در ســه کشــور صــورت گرفــت.
ســؤال اول: آیــا آموزش هــای بهداشــت روان مــدارس ابتدایــی در 

کشــورهای کــره جنوبــی و ژاپــن بــا ایــران متفــاوت اســت؟
ــورد  ــت روان را م ــد بهداش ــتخرج در بع ــای مس ــدا مؤلفه ه در ابت

تفســیر قــرار می دهیــم ]7،9،13،16[.
1- مؤلفــه عوامــل خانوادگــی- کیفیــت روابــط خانوادگــی- ســبک 
فرزنــد پــروری- ســازگاری مادرانــه: روابــط داخــل خانــواده مــورد 
موشــکافی قــرار می گیــرد و رفتــار درســت در مقابــل پــدر، مــادر، 
ــرادر بــه دانــش آمــوزان تدریــس می شــود. در همیــن  خواهــر و ب

راســتا بــرای خانواده هــا نیــز کارگاه هایــی بــرای فرزنــد پــروری و 
دوری از برخــی باورهــای غلــط در رشــد کــودک برگــزار می شــوند. 
در ایــن جلســات رفتــار متقابــل خانــواده در برابــر کــودک تبییــن 

می شــوند.
ــی:  ــرش دو فرهنگ ــل پذی ــری در مقاب ــگ پذی ــه فرهن 2- مؤلف
ــوزش داده می شــود  ــودکان آم ــه ک ــتا ب ــن راس ــی در ای راهکارهای
کــه کمــک می کنــد تــا فاصلــه ای میــان خــود و مهاجریــن حــس 

نکننــد.
3- مؤلفــه درآمــد خانــواده: از دیگــر مــواردی کــه کــودکان شــدیداً 
ــی و  ــد خانوادگ ــزان درآم ــد، می ــا آن مواجه ان ــال ب ــم ســن و س ک
ــه  ــد. وظیف ــی ها می باش ــای همکالس ــا خانواده ه ــه آن ب مقایس
مشــاوران در ایــن راســتا تبییــن اولویت هــای مهــم زندگــی بــرای 
ــوز  ــا دانش آم ــود ت ــن بخــش موجــب می ش ــوز اســت. ای دانش آم
ــز  ــی نی ــر زندگ ــای دیگ ــه ارزش ه ــه ب ــع  بینان ــگاه واق ــار ن در کن

توجــه کنــد.
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4-مؤلفــه ســطح تحصیــالت و محــل تولــد والدیــن: برخــی ایــن 
عوامــل را مــالک برتــری قــرار می دهنــد و متعاقبــاً دانش آموزانــی 
کــه در قبــال ایــن مؤلفه هــا احســاس ضعــف می کننــد بــه 
ــه  ــی ک ــد. خانواده های ــال می گردن ــردگی مبت ــرخوردگی و افس س
ــات  ــل امکان ــد از حداق ــی را می دانن ــی زندگ ــای اساس مهارت ه
ــرداری الزم  ــر بهره ب ــه، حداکث ــن وج ــه بهتری ــواده ب ــود خان موج
بــرای پیشــرفت و ترقــی امــور فرهنگــی فرزنــدان خــود بــه عمــل 

می آورنــد.
ــس  ــه دارای عزت نف ــی ک ــس: دانش آموزان ــزت  نف ــه ع 5- مؤلف
پاییــن هســتند نســبت بــه توانمنــدی و میــزان پیشرفتشــان نگرش 
ــه  ــد و ب ــاد می کنن ــی انتق ــان خیل ــا از خودش ــد. آن ه ــی دارن منف
ــه  ــوند بیشــتر ب ــز ش ــر توانمندی هایشــان متمرک ــه ب ــای این ک ج

ــد. ــه می کنن ــد توج ــام دهن ــد انج ــه نمی توانن ــی ک کارهای
6-مؤلفــه تــاب آوری و جلوگیــری از اضطــراب: بســیاری از دانــش 
آمــوزان در زمــان تحصیــل بــا موقعیــت هــای مشکل ســاز 
اجتماعــی و آموزشــی در کالس، خانــه و اجتمــاع مواجــه می شــوند 
ــود  ــر ش ــه منج ــا در مدرس ــت آن ه ــه شکس ــد ب ــی توان ــه م ک
ــذا  ــد. ل ــه رو کن ــی روب ــف و ناتوان ــا ضع ــان را ب ــدۀ آن وزندگــی آین
ــرار  ــن موضــوع در دســتور کار مــدارس ق راهکارهــای کاهــش ای

دارد.
آرام  برنامه ریــزی بــرای  از فشــار عصبــی:  7- مؤلفــه دوری 
ــه  ــار ب ــردن فش ــز از واردک ــودکان و پرهی ــن ک ــتن ذه نگه داش
آن هــا بــه منظــور جلوگیــری از تهییــج بیــش از حــد دانش آمــوز.
8- مؤلفــه دوری از هراســانی: برنامــه ریــزان ســعی در دور 
ــن  ــکاش در ذه ــا کن ــد. ب ــراس دارن ــودکان از ه ــتن ک نگه داش
کــودک انــواع هراســانی بــا توجــه بــه شــرایط فــردی و محیطــی 

ــودک از  ــتن ک ــون نگه داش ــعی در مص ــوند و س ــایی می ش شناس
آن هــا می شــود.

9- مؤلفــه دوری از بی ارزشــی: همــواره برنامــه ریــزان بــه دنبــال 
القــای حــس ارزشــمندی و کارآمــدی بــه کــودکان هســتند. ایــن 
امــر از طریــق شناســاندن قابلیت هــای فــردی هــر کــودک بــه وی 

و شــناخت اســتعداد مســیر می گــردد.
ــود  ــالش می ش ــورد ت ــن م ــدی: در ای ــه دوری از ناامی 10- مؤلف
تــا از رســیدن کــودک بــه شــور و اشــتیاق اولیــه خــود جلوگیــری 
نشــود چراکــه در ایــن صــورت دیگــر حتــی تمایلــی نــدارد کــه بــه 
ــن اگــر اهــداف از پیــش  ــد؛ بنابرای ــورد نظــر فکــر کن موضــوع م
ــود  ــرای خ ــبی را ب ــیر مناس ــد و مس ــته باش ــده را داش ــن  ش تعیی

انتخــاب کــرده باشــد، هرگــز ناامیــد نخواهــد شــد.
ــر  ــی راحت ت ــاز خیل ــن ب ــک ذه ــی: ی ــت اندیش ــه مثب 11- مؤلف
ــه کار  ــا را ب ــرده و آن ه ــاوت را پیداک ــای متف ــد راه حل ه می توان
بنــدد. هــدف ایــن اســت کــه راه حــل مناســب را انتخــاب کــرده، 
تمــام حــواس خــود را روی آن متمرکــز کنــد و ســپس عکس العمل 
مناســب نشــان دهــد. تفهیــم نگــرش امیدوارانــه و مثبت اندیشــانه 

ــاز شــدن ذهــن می شــود. ــه ب ــه شــد منجــر ب چنانچــه گفت
ــه  ــده همیش ــه آین ــگاه ب ــن: ن ــده روش ــیم آین ــه ترس 12- مؤلف
ــد. ــز پوشــش ده ــده را نی ــی مطــرح  ش ــای قبل ــد مؤلفه ه می توان
ــودک  ــوب: ک ــات خ ــوردن اتفاق ــم خ ــه رق ــش ب ــه گرای 13-مؤلف
ــم زدن  ــت و رق ــه موفقی ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــد ب ــواره بای هم
ــت وی از  ــوزش و تقوی ــن آم ــن حی ــد. در ای ــوب باش ــات خ اتفاق

ــت. ــل اس ــن عام ــی مهم تری ــاظ ذهن لح
در جــدول 2 و 3 مقایســه و تطبیــق زمینه هــای آمــوزش بهداشــت 

روان در مــدارس ابتدایــی ســه کشــور آورده شــده اســت.

 جدول 2. مقایسه گرایش و زمینه های آموزش سالمت روان در مدارس ابتدایی در ایران، ژاپن و کره جنوبی

ژاپنکره جنوبیایران

دوری از فشار عصبی
دوری از هراسانی
دوری از بی ارزشی
دوری از ناامیدی
مثبت اندیشی

ترسیم آینده روشن
گرایش به رقم خوردن اتفاقات خوب

فرهنگ پذیری در مقابل پذیرش دو فرهنگی
عوامل خانوادگی

کیفیت روابط خانوادگی
سبک فرزند پروری
سازگاری مادرانه

درآمد خانواده
سطح تحصیالت والدین

محل تولد والدین
عزت نفس

وضعیت اقتصادی خانواده
تاب آوری
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جدول 3. تطبیق گرایش ها و رویکردهای آموزش بهداشت روان مدارس ابتدایی ایران، ژاپن و کره جنوبی

ایرانژاپنکره جنوبیآموزش بهداشت مدارس ابتدایی

--+فرهنگ پذیری در مقابل پذیرش دو فرهنگی

--+عوامل خانوادگی

--+کیفیت روابط خانوادگی

--+سبک فرزند پروری

--+سازگاری مادرانه

-++درآمد خانواده

-++سطح تحصیالت والدین
-++محل تولد والدین

-+-عزت نفس
-++وضعیت اقتصادی خانواده

-+-تاب آوری

++-جلوگیری از اضطراب

-+-ارتقا میزان رضایت از زندگی
+--فشار عصبی

+--هراسانی
+--بی ارزشی
+--ناامیدی

++-مثبت اندیشی

++-ترسیم آینده روشن

+--گرایش به رقم خوردن اتفاقات خوب

ــه درآمــد  ــه جــدول 2، مؤلفه هایــی همچــون توجــه ب ــا توجــه ب ب
ــت  ــن و وضعی ــد والدی ــل تول ــالت و مح ــطح تحصی ــواده، س خان
اقتصــادی خانــواده در کشــورهای ژاپــن و کــره جنوبــی مشــترک 
بودنــد. همچنیــن جلوگیــری از اضطــراب مثبــت اندیشــی و ترســیم 
ــتند. در  ــتراک هس ــن دارای اش ــران و ژاپ ــان ای ــن می ــده روش آین
ــه  ــران، ب ــی ای ــدارس ابتدای ــت م ــوزش بهداش ــی آم ــه درس برنام
ــی،  ــرش دو فرهنگ ــل پذی ــری در مقاب ــگ پذی ــای فرهن مؤلفه ه
ــد  ــبک فرزن ــی، س ــط خانوادگ ــت رواب ــی، کیفی ــل خانوادگ عوام
ــواده، ســطح تحصیــالت  ــد خان ــه، درآم ــروری، ســازگاری مادران پ
ــزان  ــا می ــاب آوری و ارتق ــس، ت ــن، عزت نف ــد والدی ــل تول و مح

ــت. ــده اس ــه ش ــر توج ــی کم ت ــت از زندگ رضای
ســؤال دوم: آیــا آموزش هــای بهداشــت جســمانی مــدارس ابتدایــی 

در کشــورهای کــره جنوبــی و ژاپــن بــا ایــران متفاوت اســت؟
در ابتــدا مؤلفه هــای مســتخرج در بعــد جســمانی را مــورد تفســیر 

ــم ]7،13،14[. ــرار می دهی ق
1- مؤلفــه دوری از احســاس درد، احســاس شــادابی بدنــی، 
ــی، ســرعت عمــل فیزیکــی: مشــخص  شــده اســت  آمادگــی بدن
ــه  ــبت ب ــري نس ــمانی بهت ــالمت جس ــه از س ــی ک دانش آموزان

اســتاندارد  امتحانــات  در  برخوردارنــد  خــود  همکالســی های 
مــدارس، نتایــج بهتــري می گیرنــد. ســالمت جســمانی کــه شــامل 
ــدرت،  ــی، ق ــوان عضالن ــتقامت و ت ــد چابکــی، اس ــی مانن مفاهیم
ســرعت، انعطاف پذیــری و اســتقامت قلبی-تنفســی می باشــد، 
ــکان  ــرد ام ــه ف ــه ب ــت ک ــی اس ــی بدن ــبی از آمادگ ــی نس حالت
می دهــد تــا خــود را بــا وظایــف بدنــی انطبــاق داده و بتوانــد آن هــا 
را بــه نحــوي کارآمــد و بــدون آنکــه دچــار خســتگی و احســاس 
درد بــدون دلیــل شــود بــه انجــام برســاند و درعین حــال مــازادي 
ــود از آن  ــت خ ــات فراغ ــا در اوق ــده ت ــش باقی مان ــرژي برای از ان
ــه  ــی ازجمل ــادابی بدن ــار احســاس ش ــد. ورزش در کن ــتفاده کن اس

ــود. ــوب می ش ــمانی محس ــل جس ــم تکام ــای مه روش ه
2- مؤلفــه پرهیــز از پریــدن از خــواب و بی خوابــی، دوری از 
ــه خــودی خــود عواملــی همچــون کســلی،  ــی ب ــی: بی خواب نگران
ــی  ــی را در پ ــکات منف ــر ن ــا فراموشــی و دیگ بی حوصلگــی، گاه
ــذا کــودکان علی الخصــوص در زمــان مدرســه بایــد طبــق  دارد. ل
ــا انجــام برنامه هایــی آرامش بخــش  ــد و ب ــه خــواب برون برنامــه ب

قبــل از خــواب، از خــواب پریــدن آن هــا جلوگیــری شــود.
ــمانی  ــی جس ــازمان یافته: آمادگ ــی س ــارکت ورزش ــه مش 3- مؤلف
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ــه آن تکیــه گاه  ــی تشــبیه کــرد کــه هــر پل ــه نردبان ــوان ب را می ت
محکمــی اســت کــه یــک ورزشــکار موفــق را بــر ســکوهای بلنــد 

ــد. ــت می کن ــی هدای ــای ورزش ــابقات و موفقیت ه مس
ــال:  ــای فع ــه و بازی ه ــرک در مدرس ــای پرتح ــه رفتاره 4-مؤلف
هنگامی کــه دانــش آمــوزان در زمــان اســتراحت پــس از درس هــا 
هســتند، ایــن مشــکل پیــش می ایــد کــه چگونــه آن ها را ســرگرم 
نگــه داشــت. شــاید ایــن مــورد پدیــده ی چالــش برانگیــزی بــرای 
سیســتم مشــاوره ای باشــد امــا بــا انــواع بازی هــای فعــال و خــالق 

بــرای نوجوانــان می تــوان لحظــات عالــی بــرای آن هــا ســاخت.
ــوع  ــل »تن ــه دو اص ــه ب ــی: توج ــم غذای ــت رژی ــه رعای 5- مؤلف
ــع  ــر رف ــالوه  ب ــوزان، ع ــش آم ــی دان ــه غذای ــادل« در برنام و تع
ــیم  ــن، کلس ــر روی، آه ــی نظی ــه ای، ریزمغذی های ــای تغذی نیازه
و یــد کــه نقــش مهمــی در رشــد و یادگیــری آن هــا دارنــد را نیــز 

ــد. ــن می کن تأمی

6- فعالیت هــای فیزیکــی، تعــادل، چابکــی، انعطاف پذیــری، 
ــه ورزش روی  ــی ک ــرات مثبت ــتقامت: تأثی ــی و اس ــدرت عضالن ق
ســالمت جســم، حافظــه، تمرکــز و انگیــزه ی افــراد دارد بــر کســی 
پوشــیده نیســت. بهــره گرفتــن از فوایــد ورزش در دوران مدرســه 
ــرارداد  ــه ی ق ــه ی روزان ــه آن را در برنام ــد ک ــه ای باش ــد به گون بای
و ایــن امــری اســت کــه توســط وزارت آمــوزش، فرهنــگ، ورزش، 
علــوم و فنــاوری ژاپــن پیش بینــی  شــده؛ ایــن وزارت در تحقیقــات 
خــود بــه بررســی ارتبــاط بیــن مغــز و ورزش می پــردازد و شــواهد 
محکمــی ارائــه می دهــد کــه نشــان می دهــد ورزش بــه خصــوص 
ورزش هایــی کــه اکســیژن بیشــتری الزم دارنــد ماننــد ورزش هــای 
هــوازی، از نظــر جســمی مغــز را بــرای عملکــرد خــود در آمادگــی 

ــد. ــرار می دهن ــی ق باالی
در جــدول 4 و 5 مقایســه و تطبیــق زمینه هــای آمــوزش بهداشــت 

جســمانی در مــدارس ابتدایــی ســه کشــور آورده شــده اســت.

جدول 4. مقایسه گرایش و زمینه های ارائه آموزش سالمت جسمانی در مدارس ابتدایی در ایران، ژاپن و کره جنوبی ]7،13،14[.

ژاپنکره جنوبیایران

دوری از احساس درد
احساس شادابی بدنی

پرهیز از پریدن از خواب
دوری از نگرانی از بی خوابی

آمادگی بدنی
سرعت عمل فیزیکی

مشارکت ورزشی سازمان یافته
رفتارهای پرتحرک در مدرسه

آمادگی جسمانی
بازی های فعال

رعایت رژیم های غذایی
فعالیت های فیزیکی

تعادل
چابکی

انعطاف پذیری
قدرت عضالنی

استقامت

جدول 5. تطبیق گرایش ها و رویکردهای آموزش سالمت جسمانی مدارس ابتدایی ایران، ژاپن و کره جنوبی ]7،13،14[

ایرانژاپنکره جنوبیآموزش بهداشت مدارس ابتدایی

--+مشارکت ورزشی سازمان یافته

--+رفتارهای پرتحرک در مدرسه
+++آمادگی جسمانی
--+بازی های فعال

-+-رعایت رژیم های غذایی

-++فعالیت های فیزیکی

-+-تعادل
-+-چابکی

-+-انعطاف پذیری
-+-قدرت عضالنی

-++استقامت

-+-دوری از احساس درد

+--احساس شادابی بدنی
+--پرهیز از پریدن از خواب

+--دوری از نگرانی از بی خوابی
+++آمادگی بدنی

+++سرعت عمل فیزیکی
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ــی  ــل فیزیک ــرعت عم ــی و س ــی بدن ــمانی، آمادگ ــی جس آمادگ
مؤلفه هایــی هســتند کــه در ســه کشــور مــورد ارائــه قرارگرفته انــد. 
همچنیــن مؤلفه هــای اســتقامت و فعالیــت فیزیکــی در کــره جنوبی 
و ژاپــن مشــترک هســتند. در ایــران مؤلفه هــای مشــارکت ورزشــی 
ســازمان یافته، رفتارهــای پرتحــرک در مدرســه، بازی هــای فعــال، 
ــی،  ــادل، چابک ــی، تع ــای فیزیک ــی، فعالیت ه ــم غذای ــت رژی رعای
ــی، اســتقامت و دوری از احســاس  ــدرت عضالن ــری، ق انعطاف پذی
درد در مقایســه بــا دو کشــور موردمطالعــه، آن چنــان کــه بایــد در 
ــی  ــدارس ابتدای ــمانی در م ــت جس ــوزش بهداش ــزی آم برنامه ری

ــد. ــرار نگرفته ان ــه ق موردتوج
ــدارس  ــی م ــت اجتماع ــای بهداش ــا آموزش ه ــوم: آی ــؤال س س
ــاوت  ــران متف ــا ای ــن ب ــی و ژاپ ــی در کشــورهای کــره جنوب ابتدای

ــت؟ اس
ــی را  ــت اجتماع ــد بهداش ــتخرج در بع ــای مس ــدا مؤلفه ه در ابت

مــورد تفســیر قــرار می دهیــم ]7،13،15[.
ــدم  ــاع، ق ــه اجتم ــق ب ــی، تعل ــور اجتماع ــام ام ــه انج 1- مؤلف
ــي  ــي: رفتارهای ــای اجتماع ــه و مهارت ه ــرای جامع ــتن ب برداش
هســتند کــه فــرد را قــادر بــه تعامــل مؤثــر و اجتنــاب از پاســخ های 
ــراد  ــی اف ــاری و اجتماع ــر ســالمت رفت ــوده و بیانگ ــوب نم نامطل
و  فرهنگــي  بســترهاي  در  ریشــه  مهارت هــا  ایــن  هســتند. 
اجتماعــي داشــته و شــامل رفتارهایــي نظیــر پیش قــدم شــدن در 
برقــراري روابــط جدیــد، تقاضــاي کمــک نمــودن و پیشــنهاد بــراي 
کمــک بــه دیگــران اســت. میــزان برخــورداري کــودکان و بالغین از 
ــر ســالمت فــردی و اجتماعــي و نیــز موفقیــت  ایــن مهارت هــا ب

ــان اثرگــذار اســت. ــي آن تحصیل
2- مؤلفــه رضایــت، مفیــد بــودن، تبدیــل شــدن بــه فــردی مهــم، 
ــه حــس  ــن اســت ک ــر ای ــالش ب ــوارد ت ــن م ــو شــدن: در ای الگ
رضایتمنــدی از خــود بــه کــودک القــا شــود، در همیــن راســتا برای 
ــرار  ــان ق ــون جه ــه وی در کان ــود ک ــیم می ش ــه ترس وی این گون
دارد و عملکــرد وی و تأثیرگــذاری او در جامعــه غیــر قابــل  اغماض 

اســت.
ــد  ــه ســعی می کنن ــن زمین ــی: مشــاوران در ای ــت اجتماع 3- امنی
تــا بــا نقطــه نظــرات خــود دانش آمــوز را توجیــه کننــد کــه وی در 

ســطح باالیــی از منظــر امنیــت اجتماعــی قــرار دارد.
4- انســجام اجتماعــی: مشــاوران در مــدارس کــره جنوبــی ذیــل 
ــه  ــرد و جامع ــن ف ــط بی ــی رواب ــه چگونگ ــی ب ــجام اجتماع انس
ــی و کــم  ــن، چرای ــه بررســی، تبیی ــه را ب ــن مؤلف ــد و ای می پردازن

ــد. ــه معطــوف می کنن ــل دانش آمــوز و جامع ــط متقاب  و کیــف رواب
5- شــمول اجتماعــی، توانمندســازی اجتماعــی، روابــط اجتماعــی: 
بحــث شــمول اجتماعــی بــه ویــژه در میــان دانــش آمــوزان مهاجر 
ــعی  ــا س ــرار دارد. آن ه ــاوران ق ــه مش ــورد توج ــژه م ــور وی ــه  ط ب
می کننــد تــا دانــش آمــوزان بــه ایــن بــاور برســند کــه بــر اســاس 
ــکان  ــه ام ــای جامع ــراد و گروه ه ــه اف ــه هم ــی ب ــمول اجتماع ش
شــرکت در سیســتم های مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
ــی،  ــازي اجتماع ــل توانمندس ــتا ذی ــن راس ــود. در همی داده می ش
ــه توانمندســازي  ــد ک ــه دارن ــن نکت ــن ای مشــاوران ســعی در تبیی
مشــارکتي اســت همــه  جانبــه و عبــارت اســت از تســهیم قــدرت 
بــا اعضــاي گــروه تــا بدیــن طریــق، احســاس خــود از اثربخشــي 

آنــان ارتقــا یابــد.
6- تبعیــض اجتماعــی در مقابــل حمایــت اجتماعــی: نهایتــًا 
ــالمت  ــای س ــرای ارتق ــی ب ــه ی اصول ــتای ارائ ــاوران در راس مش
ــاوران  ــد. مش ــی می پردازن ــت اجتماع ــن حمای ــه تبیی ــی ب اجتماع
هنــگام تــالش بــرای دســت یابی بــه اهــداف یــا مقابلــه بــا یــک 
ــد کــه از دوســتان و  ــاً دانــش آمــوزان را وادار می کنن بحــران غالب

ــد. ــت کنن ــب حمای ــوادۀ خــود طل خان
7- عــدم حضــور در شــیب اجتماعــی: طبــق برنامه ریزی هــا 
ــا خــود  ــه کــودک اجــازه داده نشــود ت ــر آن اســت کــه ب ســعی ب
را در مقــام مقایســه بــا دیگــران ببینــد و همــواره قانــون مســاوات 

ــردد. ــن می گ ــرای وی تبیی ب
ــری از  ــی و جلوگی ــت اجتماع ــن در محرومی ــرار گرفت ــدم ق 8- ع
بیــکاری: بــا ترســیم برنامه هــای متناســب بــا شــخصیت، عالقــه 
و اســتعداد اشــخاص مختلــف، ســعی می گــردد تــا روحیــه 
کارآفرینــی در آن هــا ایجــاد و تقویــت گــردد و هــم نگرانــی کودک 
و خانــواده وی در مــورد بیــکاری او از بیــن مــی رود و هــم باعــث 

ــود. ــروم می ش ــه مح ــوز در طبق ــری دانش آم ــدم قرارگی ع
9- حمایــت اجتماعــی: همــواره بــه کــودکان آمــوزش داده 
ــی،  ــم از درس ــف اع ــرایط مختل ــر را در ش ــا یکدیگ ــود ت می ش
ــد.  ــرار دهن ــورد پوشــش و پشــتیبانی ق ــازی م ــی ب ورزشــی و حت
ایــن عمــل در ســنین کــم بــه کــودک می آمــوزد تــا در آینــده غیــر 
از زندگــی خویــش نیم نگاهــی نیــز بــه اطرافیــان داشــته باشــد تــا 

ــی باشــد. ــد حامــی خوب ــاز بتوان در صــورت نی
در جــدول 6 و 7 مقایســه و تطبیــق زمینه هــای آمــوزش بهداشــت 

اجتماعــی در مــدارس ابتدایــی ســه کشــور آورده شــده اســت.
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 جدول 6. مقایسه گرایش و زمینه های آموزش سالمت اجتماعی در مدارس ابتدایی در ایران، ژاپن و کره جنوبی

ژاپنکره جنوبیایران

انجام امور اجتماعی
 تعلق به اجتماع

 قدم برداشتن برای جامعه
رضایت

مفید بودن
تبدیل شدن به فردی مهم

الگو شدن

امنیت اجتماعی
 انسجام اجتماعی
 شمول اجتماعی

توانمندسازی اجتماعی
 روابط اجتماعی

تبعیض اجتماعی در مقابل حمایت اجتماعی

عدم حضور در شیب اجتماعی
عدم قرار گرفتن در محرومیت اجتماعی

جلوگیری از بیکاری
حمایت اجتماعی

جدول 7. تطبیق گرایش ها و رویکردهای آموزش سالمت اجتماعی مدارس ابتدایی ایران، ژاپن و کره جنوبی

ایرانژاپنکره جنوبیآموزش بهداشت مدارس ابتدایی

-++امنیت اجتماعی
-++انسجام اجتماعی
-++شمول اجتماعی

-++توانمندسازی اجتماعی
+++روابط اجتماعی

+-+تبعیض اجتماعی در مقابل حمایت اجتماعی
-++عدم حضور در شیب اجتماعی

-++عدم قرار گرفتن در محرومیت اجتماعی
-+-جلوگیری از بیکاری
-++حمایت اجتماعی

-++انجام امور اجتماعی
+--رضایت

+--مفید بودن
+++تعلق به اجتماع

+++قدم برداشتن برای جامعه
+--تبدیل شدن به فردی مهم

+--الگو شدن

ــواردی همچــون عــدم حضــور  در مبحــث بهداشــت اجتماعــی م
در شــیب اجتماعــی، عــدم قــرار گرفتــن در محرومیــت اجتماعــی، 
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس ــت اجتماع ــکاری و حمای ــری از بی جلوگی
ــار منتشــره از ســوی ســازمان بهداشــت  ــق آم ــن طب دارد همچنی
جهانــی، در ژاپــن 98/6 درصــد از دانــش آمــوزان دارای ســالمت 

ــد ]8[. ــه می باش ــل  توج ــی قاب ــه رقم ــی هســتند ک اجتماع
همان طــور کــه در )جــدول7( مشــاهده می گــردد در میــان 
ــط  تمامــی مؤلفه هــای ارائه شــده در ســه کشــور، مؤلفه هــای رواب
اجتماعــی، تعلــق بــه اجتمــاع و قــدم برداشــتن بــرای جامعــه در هر 
ســه کشــور مشــترک می باشــد. همچنیــن ایــران و کــره جنوبــی 
ــت اجتماعــی مشــترک اند.  ــل حمای در تبعیــض اجتماعــی در مقاب
در ایــران مؤلفه هــای امنیــت اجتماعــی، انســجام اجتماعــی، 
ــور در  ــدم حض ــی، ع ــازی اجتماع ــی، توانمندس ــمول اجتماع ش

ــن در محرومیــت اجتماعــی و  ــرار گرفت شــیب اجتماعــی، عــدم ق
جلوگیــری از بیــکاری، حمایــت اجتماعــی چنانکــه بایــد در مقایســه 
بــا دو کشــور مــورد مطالعــه مــورد توجــه در برنامه ریــزی آمــوزش 

ــد. ــرار نگرفته ان ــی ق ــی در ابتدای ــت اجتماع بهداش

بحث
در پاســخ بــه ســؤال نخســت “ آیــا آموزش هــای بهداشــت روانــی 
ــران  ــا ای ــن ب ــی و ژاپ ــی در کشــورهای کــره جنوب ــدارس ابتدای م
ــا  متفــاوت اســت؟ “بایــد اقــرار کــرد کــه ژاپــن و کــره جنوبــی ب
تمرکــز آمــوزش بهداشــت روان بــر روی مدیــران مــدارس )تحــت 
نظــر وزارت آمــوزش و پــرورش( و مشــاوران اختصاصــی حرفــه ای 
در مــدارس، قادرنــد آمــوزش بهداشــت روان بــر دانــش آمــوزان را 

اجــرا کننــد.
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ــاط  ــی الزم اســت ارتب ــوزان در مقطــع ابتدای ــش آم ــران، دان در ای
نزدیــک بــا معلمــان برقــرار کننــد تــا تصــوری از دنیــای 
ــا  ــای آن ه ــی از برنامه ه ــند. یک ــته باش ــری داش ــه و یادگی مدرس
ســرمایه گذاری در ارتقــای ســواد بهداشــتی بــرای آمــوزش کودکان 
بــرای آینــده اســت. خصوصــاً در ایــن ســن، آمــوزش هــر رفتــاری 
ــالی  ــد و در بزرگ س ــد ش ــار او خواه ــی از رفت ــودک، بخش ــه ک ب
ــاره پذیــرش  نهادینــه خواهــد شــد. در کــره جنوبــی می تــوان درب
فرهنگــی در مقابــل پذیــرش دو فرهنــگ بحــث کــرد. ازآنجاکــه 
کــره در ســال های اخیــر مقصــد مهاجــران بــوده اســت، کــودکان 
ــد شــکاف فرهنگــی بیــن خــود و کــودکان مهاجــر را  ــد بتوانن بای
ــه آن هــا آمــوزش  ــن کار ب ــد و روش هــای انجــام ای برطــرف کنن
داده خواهــد شــد. همچنیــن کارگاه هــای آموزشــی بــرای والدیــن 
و پرهیــز از برخــی تصــورات غلــط در مــورد رشــد کــودک بــرای 
ــت  ــوزش بهداش ــه آم ــن، ارائ ــود. در ژاپ ــزار می ش ــا برگ خانواده ه
ــوق  ــای ف ــورت فعالیت ه ــه ص ــی ب ــتفاده از روش های ــا اس روان ب
 برنامــه، برگــزاری جلســات آموزشــی، کالس هــای مشــاوره 
ــوزش،  ــه مســتقیماً تحــت نظــارت وزارت آم ــره ک ــه ای و غی حرف
فرهنــگ، ورزش، علــوم و فنــون ژاپــن انجــام می شــود. همچنیــن، 
دانش آموزانــی کــه توســط مربیانــی کــه دارای عزت نفــس ســالم 
ــه  ــال ب ــتعد ابت ــر و مس ــیار آرام ت ــد، بس ــوزش می بینن ــتند آم هس
اختــالالت اضطرابــی و مشــکالت ناشــی از اضطــراب در مقایســه 
بــا دانش آموزانــی هســتند کــه توســط مربیانــی کــه دارای اعتمــاد 
بــه  نفــس پاییــن هســتند، آمــوزش می بیننــد ]8[. در ایــن راســتا، 
ــه فرهنــگ پذیــری در مقابــل پذیــرش  ــه نکاتــی از جمل توجــه ب
ــی،  ــط خانوادگ ــت رواب ــی، کیفی ــل خانوادگ ــی، عوام ــد فرهنگ چن
ســبک فرزنــد پــروری، ســازگاری مــادران، درآمــد خانــواده، ســطح 
ــادی  ــت اقتص ــن، وضعی ــد والدی ــل تول ــن، مح ــالت والدی تحصی
خانــواده و تــاب آوری بــا جزئیــات بیشــتر از آنچــه وزارت آمــوزش 
و پــرورش ایــران فکــر کــرده اســت، ضــروری بــه نظــر می رســد.
ــا آموزش هــای بهداشــت جســمانی  ــه ســؤال دوم، “آی در پاســخ ب
ــران  ــا ای ــن ب ــی و ژاپ ــی در کشــورهای کــره جنوب ــدارس ابتدای م
ــرکت  ــران، ش ــه در ای ــرد ک ــان ک ــد اذع ــت؟ “بای ــاوت اس متف
کــردن در فعالیت هــای ورزشــی مــردم را از نظــر محیــط و مــکان 
ــادی  ــای زی ــا و فرصت ه ــن طــور راه ه ــد و همی ــر می کن نزدیک ت
را بــرای مهــارت در ابعــاد فرهنگــی و جســمی بــرای فــرد در جامعه 
مهیــا می کنــد در نتیجــه ورزش بــه عنــوان یــک پدیــده ســازمان 
 یافتــه در نظــر گرفتــه می شــود کــه از جنبه هــای مختلــف قابــل 

 بررســی اســت.
یکــی از اصلی تریــن جنبه هــای آن جهانــی بــودن آن و بــه 

عبارتــی ورزش ســازمان یافته اســت. کــره جنوبــی، تحــت نظــارت 
ــازی و  ــه ب ــه ب ــوزان را همیش ــود، دانش آم ــه ای خ ــاوران حرف مش
ــن،  ــن همچنی ــد. در ژاپ ــی ترغیــب می کن انجــام فعالیت هــای بدن
مشــکالت جســمی دانــش آمــوزان در مدرســه ارتبــاط نزدیکــی بــا 
ــه  ــرای تغذی ــنهادی ب ــای پیش ــق برنامه ه ــا دارد. طب ــه آن ه تغذی
ســالم، دانــش آمــوزان بایــد بــه دو اصــل مهم یعنــی تعــادل و تنوع 
در مصــرف غــذا توجــه کننــد. تنــوع تغذیــه ســالم دانــش آمــوزان 
شــامل مصــرف همــه گروه هــای غذایــی اســت. ژاپــن بــا تمرکــز 
ــات چشــمگیری  ــی دانش آمــوزان توانســته اختالف ــم غذای ــر رژی ب
را نــه  تنهــا بــا ایــران بلکــه بــا ســایر کشــورها ایجــاد کنــد. تحــت 
ــک  ــه ی ــا ارائ ــور ب ــن کش ــرورش، ای ــوزش و پ ــارت وزارت آم نظ
برنامــه رژیــم غذایــی ســالم بــرای ســنین دانــش آمــوزان دبســتان، 
ــه  ــرد. در مطالع ــد ک ــه خواه ــه وزن غلب ــکل اضاف ــر مش ــاًل ب کام
نینوایــی و همــکاران )1394( نیــز مشــخص  شــده اســت کــه توجه 
بــه بهداشــت کــودکان در ژاپــن جــزو برنامه هــای مــدون بــوده و 
ــواده توســط دولــت پیگیــری  ــا ســن دبســتان در مــدارس و خان ت

می شــود ]17[.
 بــرای پاســخ دادن بــه ســؤال ســوم “ آیــا آموزش هــای بهداشــت 
اجتماعــی مــدارس ابتدایــی در کشــورهای کــره جنوبــی و ژاپــن بــا 
ایــران متفــاوت اســت؟” بایــد اظهــار کــرد کــه وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــه انجــام امــور اجتماعــی، رضایــت، مفیــد بــودن، تعلــق 
داشــتن بــه جامعــه، قــدم برداشــتن بــرای جامعــه، تبدیــل شــدن به 
یــک فــرد مهــم و تبدیــل شــدن بــه یــک الگــو اشــاره دارد. آن هــا 
ســعی می کننــد دانش آمــوز را بــا ایــن دیــدگاه کــه از نظــر امنیــت 

اجتماعــی در ســطح باالیــی قــرار دارد توجیــه کننــد.
در کــره جنوبــی، دانشــجویان ســعی می کننــد مــردم را بــاور کننــد 
کــه بــر اســاس شــمول اجتماعــی، همــه افــراد و گروه هــای جامعــه 
مجــاز بــه شــرکت در سیســتم های مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی 
ــی،  ــازی اجتماع ــا توانمندس ــتا ب ــن راس ــتند. در ای ــی هس و سیاس
ــه  ــد کــه توانمنــدی مشــارکتی همه جانب مشــاوران نشــان می دهن
ــل  ــدارس قاب ــد م ــای کوچــک مانن ــط در محیط ه ــه فق اســت ک
 اجــرا اســت. وزارت آمــوزش و پــرورش در ژاپــن مــواردی ازجملــه 
عــدم حضــور در شــیب اجتماعــی، نبــودن در محرومیــت اجتماعی، 
ــوزان در  ــش آم ــی از دان ــت اجتماع ــکاری و حمای ــری از بی جلوگی
برنامــه خــود آورده اســت. هیــچ دانش آمــوزی نبایــد نگــران 
ــتای صحــه  ــد. در راس ــه باش ــا جامع ــد ب ــش از ح ــدن بی مواجه ش
گذاشــتن بــه نتایــج ایــن پژوهــش نیــز بــا بررســی نــرخ بهداشــت 
ــد از  ــدود 10 درص ــی )ح ــره جنوب ــوزان در ک ــش آم ــی دان روان
ــا مشــکالت ســالمت روان  ــی ب ــره جنوب ــن در کشــور ک محصلی
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دســت و پنجــه نــرم می کننــد( و ژاپــن )کمتــر از 5 درصــد از دانــش 
ــوان  ــد( می ت ــا مشــکالت ســالمت روان مواجه ان آمــوزان ژاپنــی ب
اثبــات نمــود کــه ایــن دو کشــور نســبت بــه ایــران )طبــق گــزارش 
انجمــن روان پزشــکی کــودک و نوجــوان ایــران، حــدود 25 
ــج  ــن مشــکالت رن ــوزان مقطــع دبســتان از ای ــش آم درصــد دان
ــدم و  ــوی مق ــای موس ــا یافته ه ــو ب ــج همس ــن نتای ــد(. ای می برن
همــکاران )1392( و Lee و همــکاران )2019( می باشــد ]7،9[، 
ــن  ــن محققی ــه توســط ای ــای صــورت گرفت ــه در پژوهش ه چراک
بــه برخــی از مؤلفه هــای یافــت شــده در پژوهــش حاضــر 
اشاره شــده اســت. از ســویی بــا نگاهــی بــه آمــار هــم بــه راحتــی 
ــا دو  ــز ب ــول نی ــن مق ــران در ای ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــق گزارش هــای  ــه طب ــه اســت، چراک ــور دارای فاصل کشــور مذک
ــوزان  ــش آم ــد از دان ــدود 97 درص ــی ح ــت جهان ــازمان بهداش س
ــط  ــتند و فق ــول هس ــل  قب ــمانی قاب ــالمت جس ــره ای دارای س ک
ــز حــدود 93  ــن نی ــد. در ژاپ ــه ضعــف دارن ــن زمین 3 درصــد در ای
ــن کشــور دارای ســالمت جســمانی  ــوزان ای ــش آم درصــد از دان
قابــل قبولــی هســتند؛ امــا طبــق آمــار وزارت بهداشــت حــدود 21 
درصــد از دانــش آمــوزان مقطــع دبســتان بــا ضعــف جســمانی بــه 
ــا  ــی ب ــره جنوب ــن و ک ــن ژاپ ــد. همچنی ــه وزن مواجه ان ــژه اضاف وی
ــای  ــازمان یافته، رفتاره ــی س ــارکت ورزش ــن مش ــر گرفت در نظ
پرتحــرک در مدرســه، بازی هــای فعــال، رعایــت رژیم هــای 
ــتقامت  ــی و اس ــدرت عضالن ــی، ق ــای فیزیک ــی، فعالیت ه غذای
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــران ب ــه ای ــبت ب ــتری را نس ــات بیش جزئی
 Oh ــای ــا یافته ه ــو ب ــج همس ــن نتای ــد. ای ــدارک دیده ان ــود ت خ
و همــکاران )2019( و Kimura و همــکاران )2012( می باشــد 
]10،14[ چراکــه محققیــن مذکــور در تحقیقــات خــود بــه برخــی 
ــد.  ــاره  کرده ان ــر اش ــش حاض ــده در پژوه ــای مطرح ش از مؤلفه ه
ــه  ــیم جامع ــا ترس ــن ب ــی و ژاپ ــره جنوب ــورهای ک ــن کش همچنی
ــن باعــث  ــوزان خــود توانســته اند در ســنین پایی ــش آم ــرای دان ب
ــا  ــی آن ه ــالمت اجتماع ــی از س ــای ناش ــن بحران ه ــن رفت از بی
شــوند. ایــن دو کشــور بــا تمرکــز تخصصــی در حوزه هــای امنیــت 
ــازی  ــی، توانمندس ــی، شــمول اجتماع ــی، انســجام اجتماع اجتماع
اجتماعــی، عــدم حضــور در شــیب اجتماعــی، عــدم قــرار گرفتــن 
در محرومیــت اجتماعــی، جلوگیــری از بیــکاری، حمایــت اجتماعی 
و انجــام امــور اجتماعــی توانســته اند نــرخ ضعــف اجتماعــی 
ــن  ــد. در همی ــش دهن ــران کاه ــه ای ــبت ب ــوزان را نس ــش آم دان
راســتا طبــق آمــار منتشــره از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی، 
در ژاپــن 98/6 درصــد از دانــش آمــوزان دارای ســالمت اجتماعــی 
هســتند کــه ایــن رقــم در قیــاس بــا ایــران کــه بــا اعــالم وزارت 

ــرض  ــوزان در مع ــدود 30 درصــد دانش آم ــرورش، ح ــوزش و پ آم
جــدی آســیب های اجتماعــی هســتند، دارای فاصلــه ای چشــمگیر 
اســت. همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه فقــط 
حــدود 7 درصــد از دانــش آمــوزان مــدارس کــره جنوبــی از نظــر 
ــکاران  ــند. Koo و هم ــف می باش ــی دارای ضع ــالمت اجتماع س
)2016(، Tomokawa و همــکاران )Heli ،)2021 و همــکاران 
)2015( نیــز در پژوهش هــای خــود بــه مؤلفه هــای مذکــور 
اشــاره داشــته اند ]13،15،16[. محدودیــت پژوهــش عــدم امــکان 
ــوت  ــاط ق ــوده و از نق ــی زبان ب ــر انگلیس ــاالت غی ــتفاده از مق اس
مطالعــه، توجــه بــه ابعــاد مختلــف آمــوزش بهداشــت در مــدارس و 

ــت. ــیایی اس ــعه یافته آس ــورهای توس ــرداری از کش الگوب
پیشــنهاد می شــود در پژوهش هــای آتــی آمــوزش بهداشــت 
ــداد  ــدارس در کشــورهای توســعه یافته دیگــر انجــام شــود و تع م
ــتندتر و  ــج مس ــا نتای ــوند ت ــه ش ــورها وارد مطالع ــتری از کش بیش

ــد. ــران باش ــه ای ــم ب قابل تعمی

نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر، بــه منظــور پیشــرفت ســالمت 
روان در مــدارس ایــران، مــواردی ماننــد فرهنــگ پذیــری در 
مقابــل پذیــرش دو فرهنگــی، عوامــل خانوادگــی، کیفیــت روابــط 
ــد  ــادران، درآم ــازگاری م ــروری، س ــد پ ــبک فرزن ــی، س خانوادگ
خانــواده، ســطح تحصیــالت والدیــن، محــل تولــد والدیــن، 
عزت نفــس، وضعیــت اقتصــادی خانــواده و تــاب آوری بایــد 
موردتوجــه قــرار گیــرد و در برنامــه آموزشــی گنجانــده شــود. بــرای 
ایجــاد ارتبــاط بیــن مدرســه و مراکــز بهداشــتی تخصصــی، یــک 
هماهنگ کننــده بهداشــت روان در مــدارس تعییــن شــود. محیطــی 
ــًا  ــوزان و معلمــان صرف ــش آم ــه در آن همــه دان فراهــم شــود ک
ــه  ــازی کننــد، بــدون توجــه ب بــه خاطــر نقشــی کــه می تواننــد ب
ــژاد و جنســیت، احســاس ارزش و  ــری، ن شــخصیت، شــکل ظاه

ــد. ارزشــمندی کنن
ــی  ــی مؤلفه های ــوزان ابتدای ــش آم ــمانی دان ــالمت جس ــرای س ب
ماننــد مشــارکت ورزشــی ســازمان یافته، رفتارهــای فعــال در 
ــت  ــی، فعالی ــای غذای ــت رژیم ه ــال، رعای ــای فع ــه، بازی ه مدرس
بدنــی، تعــادل، چابکــی، انعطاف پذیــری، قــدرت عضالنــی، 
از احســاس درد در بــدن در دســتور  اســتقامت و جلوگیــری 
ــرای  ــد. ارزیابــی قــد و وزن؛ بهتریــن راه ب کارآموزشــی قــرار گیرن
ــد  ــت. ق ــد اس ــال رش ــوز در ح ــب دانش آم ــد مناس ــدن رش فهمی
ــی  ــال تحصیل ــول س ــار در ط ــد یک ب ــوزان بای ــش آم و وزن دان
ــرای  ــه ب ــای جداگان ــد در نموداره ــد رش ــود و رون ــری ش اندازه گی



فاطمه قهرمانی و همکاران

65

ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــود. دانش آموزان ــم ش ــران رس ــران و پس دخت
ــا  ــکل آن ه ــده و مش ــایی  ش ــد شناس ــی دارن ــار اختالل ــن معی ای

ــود. ــری ش پیگی
بــرای ســالمت اجتماعــی دانش آمــوزان ابتدایی پیشــنهاد می شــود 
مؤلفه هایــی ازجملــه تأمیــن اجتماعــی، انســجام اجتماعــی، شــمول 
اجتماعــی، توانمندســازی اجتماعــی، قــرار نگرفتــن در شــیب 
ــری از  ــت اجتماعــی، جلوگی ــن در محرومی ــرار نگرفت اجتماعــی، ق
بیــکاری، حمایــت اجتماعــی و انجــام امــور اجتماعــی بــه منظــور 
ــرورش  ــوزش و پ ــا در دســتور کار وزارت آم ــوزش آن ه ــه و آم ارائ
ــوزش  ــی آم ــای آت ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش ــرد. پیش ــرار گی ق
بهداشــت مــدارس در کشــورهای توســعه یافته دیگــر انجــام 
شــود و تعــداد بیشــتری از کشــورها وارد مطالعــه شــوند تــا نتایــج 

مســتندتر و قابــل  تعمیــم بــه ایــران باشــد.
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ــگاه  ــندگان از دانش ــد. نویس IR.IAU.K.REC.1400.03 می باش

ــکر و  ــش تش ــت از پژوه ــت حمای ــرج باب ــد ک ــالمی واح آزاد اس
می کننــد. قدردانــی 

تضاد منافع
بدیــن وســیله نویســندگان اعــالم می کننــد کــه ایــن اثــر حاصــل 
ــا  ــی ب ــاد منافع ــه تض ــوده و هیچ گون ــتقل ب ــش مس ــک پژوه ی

ــدارد. ــری ن ــخاص دیگ ــازمان ها و اش س
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