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  آموزان  ميزان آگاهي معلّمان مدارس ابتدائي از نيازهاي بهداشتي دانش
 

  *، دكتر سيد محمد تقي حسيني طباطبائي **فاطمه رخشاني، دكتر * دكتر محمود ايماني
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان، دانشكده پزشكي، گروه بيماريهاي اطفال و نوزادان  * 
  ، دانشكده بهداشت،گروه بهداشت عموميزاهدانعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  دانشگاه  **

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   قدمهم

مدرسه نقش بسيار مهمي در ارتقا سالمت در مراحل بحراني 
دوران كودكي و نوجواني ايفا مي كند كه مي تواند شخصيت 

. بود بخشدمهارت و نيز آگاهي آنان را به ،نگرش  ،دانش آموز
رواني و بهداشتي  ،آموزشي ،به منظور رفع نيازهاي اجتماعي

بايد آموزش معلمين و تقويت مداوم آن مدنظر قرار  ،كودكان
مطالعات اخير نشان داده است كه دانش آموزان در مقاطع . گيرد

باالتر مشكالت بيشتري از نظر بهداشت جسمي و رواني دارند 
به آموزش بهداشت در برنامه هاي كه احتماال ناشي از توجه كم 

بنابراين برنامه هاي آموزش بهداشتي كه در  )1( .رسمي آنان باشد
سالهاي اوليه مدرسه شروع مي شوند اثرات قابل توجه و مداومي 

مدارس  بنابراين )2(. نگرش و رفتارهاي بهداشتي دارد ،در آگاهي

يت كه در آن رشد شخص دارنداجتماعي خاصي موقعيت ابتدايي 
كودكان، در سايه آموزش صحيح و مناسب، فضاي مطلوب و 

بدين لحاظ ) 3(.شود محيط مساعد رواني شكل گرفته و اداره مي
توجه به عوامل فيزيكي و مسائل بهداشتي در محيط هاي 
آموزشي موثرترين و اساسي ترين عامل رشد طبيعي جسمي، 

سوي  از )4(. آموزان است رواني و فراگيري آموزشي در دانش
ديگر براي موفقيت در اهداف جهاني نقش مدارس در ارتقا 

بنابراين ) 5(. آموزش معلمين بسيار توصيه شده است ،سالمت
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت بايد جزء اساسي در آموزش 

معلمين و ساير كاركنان آموزشي با طيف  )6(. معلمان باشد
ت آنان مي تواند وسيعي از دانش آموزان روبرو  هستند و اطالعا

  چكيده    
. دانش آموزان قشر عظيمي از جامعه مي باشند كه سالمت جسمي و رواني آنها فـراهم كننـده جامعـه اي سـالم  و پويـا اسـت       :زمينه و هدف

جهـت    مطالعه    حاضر.  كنند، به شرط آنكه از آگاهيهاي الزم برخوردار باشند عمده اي ايفا  ميبراي رسيدن به اين مهم معلمين  نقش اساسي و 
 .بررسي ميزان آگاهي معلمان از نيازهاي بهداشتي دانش آموزان اجرا شد

ور تصـادفي انتخـاب   معلم مدارس ابتدائي شهر زاهدان كـه بـه طـ    400بر روي 1382اي توصيفي ـ تحليلي در سال   مطالعه :كار مواد و روش 
روانـي دانـش آمـوزان بـود    و جسـمي  بهداشـت  محـيط،  بهداشت  ي در زمينهسؤالي كه در برگيرنده سواالت 30 اي پرسشنامه. گرفتشدند، انجام 

 . تكميل شد و داده ها مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت

بود كه به ترتيب در مورد  3/14 ± 5/3مره، ن  30 ه كل آگاهي معلمان ازميانگين نمر. معلمان فوق ديپلم و باالتر بودند% 71 :يافته ها 
  3/3±2/1مره ن 5بهداشت رواني از مورد و در  3/8±2/2نمره  15، در مورد بهداشت جسمي دانش آموزان از 7/2±5/1نمره  10بهداشت محيط از

   .آنان با مدرك تحصيلي ارتباط معني داري نشان نداد به طور كلي معلمين نسبت به نيمي از سؤاالت آگاهي داشتند وآگاهي . بود
مـي تـوان نقـش معلمـين را در سـالمت دانـش آمـوزان  و در           ،با هدف قرار دادن نيازهاي آموزشي تعيين شده در ايـن مطالعـه   :نتيجه گيري

 )  230تا   225 ، ص1383، پائيز 3سال ششم، شماره  مجله طبيب شرق، ( .نهايت ارتقاء سالمت جامعه بهبود بخشيد

 آگاهي ، نيازهاي بهداشتي ، دانش آموزان ، معلمين :واژه هاگل
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بنابراين تعداد ) 7(به اصالح رفتارهاي كودكان كمك نمايد 
معلماني كه آمادگي الزم براي آموزش بهداشت را دارند 

  ) 8(بايست در مدارس افزايش يابند مي

در پژوهشي كه در ايتاليا انجام شد مشخص گرديد كه 
درصدي آگاهي معلمان از مسائل بهداشتي دانش  30افزايش
درصدي در رعايت مسائل بهداشتي  63ان، باعث رشد آموز

  )9( .توسط دانش آموزان شده است
در مطالعه اي كه در هند انجام شد ميـزان آگـاهي معلّمـان از    

 25بيماريهاي شايع در مقطع ابتـدائي بررسـي و مشـخص شـدكه     
درصد  از آگـاهي ضـعيف    30درصد معلمان از آگاهي مطلوب ،

   )10( .ط برخوردار بودنددرصد از آگاهي متوس 45 و
در شهرستان اراك انجام شد ميزان آگـاهي   اي كه در مطالعه

 درصـد مطلـوب،          25معلمان از نياز هاي بهداشتي دانش آمـوزان  
   )11( .درصد ضعيف گزارش شد 7/21درصد متوسط و 3/54

 وآموزشـهاي اوليـه    ارائـه كـه  نشـان داد  فرانسه  اي در مطالعه
بهداشــت مــدارس مــي توانــد در خــدمات ر مشــاركت معلمــان د

بــاالبردن آگــاهي معلمــين و دانــش آمــوزان ســهم قابــل تــوجهي 
  )12( .داشته باشد

كه براي ارتقا سطح بهداشت جامعه بهترين و  ازآنجائي
از طرفي  نقش معلمين ترين محل، محيط مدرسه است و  آماده

دف با هدر بهداشت مدارس حائز اهميت بسيار است، اين مطالعه 
بهداشت  در زمينهمعلمان مدارس ابتدائي تعيين نيازهاي آموزشي 

به مسئولين آموزش آن ج ينتا تاآموزان اجرا شده  مدارس و دانش
برنامه جهت طراحي و اجراي و پرورش و مراكز بهداشتي منطقه  

هاي عملي و متناسب با امكانات به منظور ارتقا سطح بهداشت و 
  .ايدنم كمكسالمت دانش آموزان 

 روش كار    

 1382توصـيفي ـ تحليلـي در سـال      مقطعي از نوع   اين مطالعه
كه با استفاده  معلم 400. در مدارس ابتدائي شهر زاهدان انجام شد

هي بدسـت  اآگـ  درصد 50وجوداز فرمول نمونه گيري با احتمال 

مـدارس  . گيـري تصـادفي انجـام شـدند     آمده بود به روش  نمونـه 
خترانه از دو منطقه آموزش و پـرورش از نقـاط   ابتدايي پسرانه و د

به طور تصادفي از ليست مدارس ابتدايي مختلف جغرافيايي شهر 
. انتخاب وكليه معلمين ايـن مـدارس مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد      

سؤال چهار گزينه اي با يك جواب صـحيح   30پرسشنامه حاوي 
ت محتواي پرسشنامه شامل سؤاالتي در مورد بهداشـ . طراحي شد

بهداشـت روانـي         ) سـؤال 15(بهداشت جسماني ) سؤال10(محيط 
براي طراحي سـؤاالت از منـابع مختلـف بهداشـتي     . بود) سؤال5(

مخصوص معلمان و نيز از نظر متخصصان بهداشتي و صاحبنظران 
بـا  . بود 30نمره  استفاده شد و ارزش تمامي سؤاالت يكسان وكل

استفاده از نظـر متخصصـان   توجه به ضرورت اطالع از سؤاالت با 
بـه طـور كلـي    .  در روش استنباطي سـؤاالت دسـته بنـدي شـدند    

 21تـا   12پاسخگويي به يازده سـؤال وكمتـر در گـروه ضـعيف،     
ــط و    ــروه متوسـ ــؤال در گـ ــوب    22سـ ــروه خـ ــتر در گـ و بيشـ

به همين ترتيب در هر گـروه سـؤاالت بهداشـت    . شدند بندي طبقه
وانـي از ايـن شـيوه بـراي     محيط ، بهداشت جسماني و بهداشت ر

به كليه معلمان درمورد محرمانـه  . دسته بندي سؤاالت استفاده شد
بودن پاسخ ها اطمينان داده شد و سپس پرسشنامه در اختيار آنهـا  

 .ازآنها تحويل گرفته شد  قرار داده و بالفاصله پس از تكميل

با اسـتفاده از  و   SPSS 11نرم افزار آماري  با كمكداده ها 
و بـا   توصـيف انحـراف معيـار و درصـد هـا      ميـانگين، صهاي شاخ

  .استفاده از آزمون كاي اسكوئر تحليل شد

  يافته ها 
 116معلمي كه مورد بررسي قرار گرفتند،  400از مجموع 

داراي مدرك %) 5/42(نفر  170داراي مدرك ديپلم، %) 29(نفر 
.  داراي مدرك ليسانس بودند%) 5/28( نفر 114فوق ديپلم، 

بود كه  3/14±5/3نمره  30انگين نمره كل آگهي معلمان از مي
در مورد  7/2±5/1نمره  10به ترتيب در مورد بهداشت محيط از 

و در بحث  3/8±2/2نمره  15بهداشت جسمي دانش آموزان از 
نمرة كل معلمان در . بود 3/3±2/1نمره  5بهداشت رواني از 
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ارد در گروه درصد مو2/15مورد نيازهاي بهداشتي مدارس در 
درصد در گروه  1درصد در گروه متوسط و 8/83ضعيف، 

  . مطلوب بودند
ــدارس    ــه تفكيــك در بخــش بهداشــت محــيط م ــر                286ب نف

ــاهي ضــعيف ، %) 5/71( ــر  114داراي آگ ــروه %) 5/28(نف در گ
  متوسط قرار داشتند  و هيچ كدام از  معلمين نمره مطلوب  كسب

%) 19(معلم  76ت جسمي دانش آموزان در بخش بهداش. نكردند
نفـر           11در گـروه متوسـط و   %) 3/78(نفر  313در گروه ضعيف، 

دربخش بهداشـت روانـي   . در گروه مطلوب قرار گرفتند%) 8/2(
نفــر           244در گــروه ضــعيف ، %) 22(معلــم  88دانــش آمــوزان ،  

قـرار   در گروه مطلـوب %) 17(معلم  68در گروه متوسط و %)61(
  ).1جدول (گرفتند 

ارتباط بين سطح آگاهي معلمان با مدرك تحصيلي آنان با 
استفاده از آزمون كاي اسكوئر بررسي شد كه ارتباط معني   

            =Chi-square=1.56 , df=2 P)457/0(داري مشاهده نشد
  ).2جدول (

داشت محيط ، جسماني و رواني دانش آموزانميزان آگاهي معلمان مدارس ابتدايي شهر زاهدان از به : 1 جدول  
 

 آگاهي معلمان
 خوب متوسط ضعيف

درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد

محيطبهداشت  286 5/71  114 5/28  0/0  0 
جسمانيبهداشت  76 19 313 3/78  11 7/2  
روانيبهداشت  88 22 244 61 68 17 

2/15 61 برآيند كلي  335 8/83  4 1 
 

  .است) شامل كل سئواالت آگاهي بهداشت محيط ، جسماني و رواني دانش آموزان ( ل مربوط به آگاهي از بهداشت دانش آموزان رديف ك*
 

  ميزان آگاهي معلمان از بهداشت دانش آموزان بر حسب مدرك تحصيلي معلمان :2جدول 
 

آگاهي معلمان
  مدرك تحصيلي

 جمع كل متوسط وخوب ضعيف
درصد تعدادرصددتعداددرصدتعداد

7/14 17ديپلم  99 3/85  116 100 
6/17 30 فوق ديپلم  140 4/82  170 100 
3/15 61ليسانس  339 7/84  400 100 

  
457/٠Chi-square=1.56  ,  df=2 ,  P=  

  بحث 
يافته هـا  نشـان داد كـه تنهـا يـك درصـد معلمـان در مـورد          

انــش بهداشــت محــيط و نيازهــاي بهداشــت جســماني و روانــي د
 2/15آموزان اطالعات مطلوبي دارند و ايـن در حـالي اسـت كـه     

و  )11(نتايج مطالعه اراك. از اطالعات ضعيفي برخوردارند درصد 

تـر معلمـين در  زمينـه هـاي      وضعيت مطلـوب  )7(مطالعه هندوستان
فوق را نشان داد كه وجود چنـين تفـاوتي ممكـن اسـت بـه دليـل       

ي و يـا نحـوه دسـته بنـدي آن     تفاوت در ابزار اندازه گيري آگـاه 
گرچه با وجود چنين تفاوتهايي نيز انتظار  مي رفت معلمين . باشد
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الزم است تعداد معلمان آمـوزش  . آگاهي مطلوبتري داشته باشند
 )8(.ديده اي كه آماده آموزش بهداشت باشند، افزايش يابد

ــورد      ــي در م ــيار كم ــات بس ــين اطالع ــه معلم ــن مطالع در اي
سه نسبت به بهداشت جسماني و رواني دانش بهداشت محيط مدر
ــدليل ضــعف  . آمــوزان داشــتند ــين نتيجــه اي ممكــن اســت ب چن

انتظـار مـي رود در   . آموزشهاي اوليه معلمين در ايـن زمينـه باشـد   
صورتي كه معلمين از آگاهي مناسبي برخوردار باشـند نسـبت بـه    
ضعفهاي موجود در مـدارس ابتـدايي كـه محـل رشـد جسـمي و       

ماعي دانش آموزان است حساس شده و با تـذكر و يـا   توسعه اجت
ر ارتقـا  وضـعيت   مهمـي د  اعالم آن به مسـئولين ذي ربـط نقـش   

عــدم اطــالع از وضــعيت مطلــوب . بهداشــت محــيط ايفــا نماينــد
بهداشت محيط مدرسه مـي توانـد منجـر بـه پـذيرش ناخودآگـاه       

د كيفيت نابسامانيها شده و مدارس را از نقش مهم معلمين در بهبو
  .آن بي نصيب نمايد

وضــعيت اطــالع معلمــين در مــورد بهداشــت روانــي دانــش   
آموزان نسبت به بهداشت جسـماني آنـان بـاالتر بـود كـه ممكـن       
است بدليل تعداد كمتر سـؤاالت در ايـن حيطـه چنـين نتيجـه اي      

  . مشاهده شده باشد
درصد معلمين در مـورد بهداشـت جسـماني دانـش      7/2فقط 

ت مطلوبي داشتند و اين در حالي است كه حدوداَ آموزان اطالعا
بـا  . يك پنجم آنها از اطالعات ضعيفي در اين زمينه برخوردارنـد 

عنايت به اينكه دانش آموزان روزانـه مـدت زمـان طـوالني را در     
مدرسه سپري مي كنند،  وجود معلمـين مطلـع در مـورد سـالمت     

و درمـان   جسماني دانش آموزان مي تواند در شناسـايي بـه موقـع   

صحيح برخي از بيماريها كه به كرات از ديد خانواده هاي دانـش  
آمـوزان نيــز پنهــان مــي مانــد، كمـك مــؤثري نمــوده و بــه ارتقــا   
سالمت دانش آمـوزان و در نهايـت جامعـه و نيـز بهبـود كيفيـت       

مطالعــات نشــان مــي دهــد كــه معلمــان  . آمــوزش كمــك نمايــد
ان آموزشـي و  آموزش ديده مي تواننـد يـك شـبكه از متخصصـ    

  )6(.دهند سالمت مدارس شكل ءبهداشتي را براي ارتقا

عدم وجود ارتباط آگاهي با مدرك تحصيلي معلمان حـاكي  
از آن است كه حتي معلميني كه سطوح تحصيلي باالتر از ديـپلم  
دارند  نيز از اطالعات الزم برخوردار نمي باشند كه احتمـاالً ايـن   

اد آموزشـي در زمينـه مسـائل    مسئله مي تواند به دليـل ضـعف مـو   
  .بهداشتي در مراكز تربيت معلم باشد

با توجه به نتايج به دسـت آمـده پيشـنهاد مـي شـود مسـئولين       
آموزش و پرورش با بررسي برنامـه آموزشـي دوره هـاي تربيـت     
ــه دروس     ــوه ارائ ــه نح ــتي در زمين ــورد دروس بهداش ــم در م معل

ه منظـور كـار   بهداشتي همراه با كار عملي در عرصـه بهداشـت بـ   
همچنين در مورد معلمين فعلي . آمد نمودن آن تجديد نظر نمايند

مي توان با همكاري كاركنان بهداشتي مراكز بهداشتي درمـاني و  
تهيه جزوات آموزشي و برگزاري جلسات كوتاه آموزشي نسبت 

  .به افزايش آگاهي معلمان اقدام نمود

  سپاسگزاري
انه مسئولين وكاركنان وظيفه خود مي دانم از همكاري صميم

محترم سازمان آموزش و پرورش استان و جناب آقاي دكتر 
بخشي كه در انجام اين طرح تحقيقاتي ما را ياري نمودند تشكر 

 .و قدرداني نمايم
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Knowledge about students’ health needs among teachers of 
Zahedan primary schools 

 
Imani M., MD*; Rakhshani F., MD**; Hosseni Tabatabaei MT., MD*  

 
 

Background: Students are major part of population that their physical and mental health 
provides health and dynamic society. For achievement this criteria, teachers have essential 
and main role if they possess required knowledge. Therefore study was conducted to 
determine teachers’ knowledge about students’ health needs. 

Methods and Materials: A cross- sectional study was designed in 2003 and 400 teachers of 
Zahedan primary school was selected randomly. A 30-item questionnaire was developed 
including questions about environmental health and students’ physical and mental health. 
Data was analyzed using SPSS 11. 

Results: The teachers’ knowledge about environmental health in three categories low, 
moderate, and high respectively was 71.5%, 28.5%, and 0.0%. About students’ physical health 
it was 19% low, 78.3% moderate, and 2.8%high. The knowledge about students’ mental health 
was 22% low, 61% moderate, and 17% high. The teachers’ knowledge had no relation with 
their education level. 

Conclusions: Results showed teachers’ knowledge about school health is not adequate. 
Therefore teaching teacher about school health specially students’ mental health as an 
effective strategy is recommended. 

 

KEY WORDS: Knowledge, Health needs, Students, Teachers 
 
 

*Pediatric disease dept, Faculty of medicine, Zahedan University of Medical Sciences and health services, 
Zahedan, Iran. 
**Public health dept, Faculty of health, Zahedan University of Medical Sciences and health services, 
Zahedan, Iran. 
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