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مجله آموزش و سالمت جامعه

سردبیر محترم،
برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
ــی گفتــه  ــران، بــه مجموعــه برنامه هــای میــان مدت اســامی ای
ــه صــورت پنج ســاله و توســط دولــت وقــت تنظیــم  می شــود کــه ب
می شــود و بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی می رســد. حفــظ و 
ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه الزمــه هــر حرکــت و اقــدام در برنامــه 
ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی محســوب می شــود ]1[. در طــول 
ــی در خصــوص  ــا و منشــورهای فراوان ــادی کنفرانس ه ــالیان متم س
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــکاری س ــا هم ــامت ب ــاء س ــت ارتق اهمی
ــت،  ــوزش بهداش ــوارد آم ــن م ــه ای ــه در هم ــت ک ــده اس ــه ش ارائ
ــر در  ــه ای و تغیی ــط زیســت، مداخــات تغذی ــر در محی ایجــاد تغیی
شــیوه زندگــی و رفتــار بعنــوان مداخــات مشــهور در زمینــه ارتقــاء 
ــنامه  ــق اساس ــت ]2[. طب ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــامت م س
ــراد  ــورداری اف ــوزش ســامت و برخ ــی بهداشــت، آم ــازمان جهان س
ــراد و  ــق اف ــامت ح ــورداری از س ــار برخ ــامت در کن ــش س از دان

ــع اســت ]3[. جوام
در حــال حاضــر متعاقــب تحــوالت پیــش آمــده، بــا وجــود 
ســاختارهایی چــون بــورد تخصصــی، انجمــن تخصصــی، دایــر بــودن 
ــت و  ــوزش بهداش ــته آم ــری رش ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس مقاط
ارتقــاء ســامت در بســیاری از دانشــگاه های کشــور، بــه نظــر 
ــد از آن  ــه بای ــده ک ــا ش ــران مهی ــبی در ای ــتر مناس ــد بس می رس

بهتریــن اســتفاده را نمــود ]4[. بنابرایــن جلــب توجــه و آشــنا کــردن 
جامعــه، متخصصیــن آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت، سیاســت 
ــای  ــا فض ــور ب ــامت کش ــت و س ــش بهداش ــران بخ ــذاران و مدی گ
ــا در  ــه آنه ــاندن ب ــاری رس ــوزه و ی ــن ح ــتی در ای ــناد باالدس اس
ــا  ــار آنه ــون در اختی ــه قان ــی ک ــری از فرصت های ــناخت و بهره گی ش

ــود. ــد ب ــودمندی خواه ــرات س ــش اث ــد بخ ــد، نوی ــرار می ده ق
جهــت دســت یابی بــه ایــن هــدف، برنامه هــای اول تــا پنجــم 
ــای  ــواد و بنده ــه و م ــران مطالع ــامی ای ــوری اس ــعه در جمه توس
مرتبــط بــا آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت از متــن برنامه هــای 
ــای  ــه محتواه ــن مطالع ــد. در ای ــتخراج گردی ــور در 1394 اس مذک
ــاء ســامت از هــر ســه حــوزه  ــا آمــوزش بهداشــت و ارتق مرتبــط ب
مــورد  کان  سیاســت های  و  مشــی ها  خــط  کلــی،  هدف هــای 

ــت. ــرار گرف بررســی ق

الف( برنامه پنج ساله اول توسعه
هدف هــای کلــی: تعییــن و اصــاح الگــوی مصــرف در جهــت 
تعییــن نیازهــای انســان و جامعــه در جریــان رشــد و تکامــل مــادی 

ــان. ــی انس ــت و آزادگ ــظ کرام ــا حف ــوی ب و معن
خــط مشــی 3: افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و پخــش برنامه هــا و 
افزایــش پوشــش جمعیتــی و جغرافیایــی صــدا و ســیما در راســتای 
ــای  ــه آموزش ه ــژه در زمین ــه وی ــعه ب ــه توس ــای برنام ــن نیازه تأمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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مســتقیم و توجــه بیشــتر بــه جمعیــت در ســن تحصیــل و نیازهــای 
محلــی و منطقــه ای. در ایــن برنامــه، تنهــا جایــی کــه بطــور 
ــی  ــط مش ــت، خ ــده اس ــاره ش ــامت اش ــوزش س ــه آم ــتقیم ب مس
شــماره 6 می باشــد. تأمیــن آموزشــهای عمومــی بهداشــتی - درمانــی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــردم ب ــه م ــرای عام ــه ب ــتی اولی ــای بهداش و مراقبت ه

مناطــق محــروم و روســتایی کشــور.
خــط مشــی 7: تعییــن و اصــاح الگــوی مصــرف در جهــت تأمیــن 
نیازهــای انســان و جامعــه در جریــان رشــد و تکامــل مــادی و 

ــان. ــی انس ــت و آزادگ ــظ کرام ــا حف ــوی ب معن

ب( برنامه پنج ساله دوم توسعه
ــه در  ــراد جامع ــی اف ــای عموم ــطح آگاهی ه ــش س ــش 5: افزای بخ
زمینــه مســائل مربــوط بــه جمعیــت. همچنیــن در رابطــه بــا تنظیــم 
خانــواده و رشــد جمعیــت بــه آمــوزش و اطــاع رســانی اشــاره شــده 

اســت.

پ( برنامه پنج ساله سوم توسعه
در مــاده 197 بــه آمــوزش اشــاره شــده اســت: وزارتخانه هــای 
فرهنگــی و آموزشــی و همچنیــن ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 
ــه ارتقــاء فرهنــگ و آگاهی هــای  ــران موظفنــد نســبت ب اســامی ای
تغذیــه ای و ارائــه آموزش هــای الزم بــه منظــور ترویــج ســبد 
ــق  ــن طب ــد. همچنی ــدام کنن ــردم اق ــوم م ــه عم ــی ب ــوب غذای مطل
ــدا  ــی و ص ــانه های دولت ــط، رس ــتگاه های ذیرب ــه دس ــاده 64 کلی م
ــه اجــرای برنامه هــای  ــزم ب ــران مل و ســیمای جمهــوری اســامی ای

ــند. ــاده می باش ــن م ــوع ای ــه موض ــت وج ــدون دریاف ــی ب آموزش

ت( برنامه پنج ساله چهارم توسعه
مــاده ۸4: دولــت موظــف اســت بــه منظــور نهادینــه کــردن مدیریت، 
سیاســتگذاری، ارزشــیابی و هماهنگــی ایــن قلمــرو از جملــه: امنیــت 
ــی و کاهــش  ــوب غذای ــن ســبد مطل ــه در کشــور، تأمی ــذا و تغذی غ
ــی  ــامت همگان ــترش س ــه و گس ــوء تغذی ــی از س ــای ناش بیماری ه
اقدام هــای الزم را بــه عمــل آورد، ماننــد طراحــی  در کشــور، 
برنامه هــای ویــژه اشــتغال، توانمندســازی، جلــب مشــارکت های 
ــه  اجتماعــی، آمــوزش مهارت هــای شــغلی و مهارت هــای زندگــی، ب
ــدی در کشــور.  ــن درآم ــای ســه دهــک پائی ــرای جمعیت ه ــژه ب وی

ــور  ــه منظ ــت ب ــف اس ــت مکل ــارم دول ــه چه ــاده 9۸ برنام ــق م طب
ــاء رضایتمنــدی عمومــی و  ــاء ســرمایه اجتماعــی، ارتق حفــظ و ارتق
گســترش نهادهــای مدنــی، طــی ســال اول برنامــه چهــارم اقدام هــای 

ــه عمــل آورد. الزم را ب

ث( برنامه پنج ساله پنجم
در آخریــن بنــد بخــش امــور اجتماعــی: اســتفاده از ابزارهــای 
فرهنگــی، آموزشــی و رســانه ها بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا 
ــز  ــاده 19 نی ــد 11 م ــی. در بن ــی و اجتماع ــای فرهنگ ناهنجاری ه
آمــده اســت: برنامه ریــزی جهــت تدویــن برنامه هــای آموزشــی 
ــر آموزه هــای دینــی و  ــی مبتنــی ب ارتقــاء ســامت جســمانی و روان
قرآنــی. همچنیــن در بنــد 5 مــاده 19 آمــده اســت: وزارت آمــوزش 
و پــرورش مکلــف اســت بــرای تأمیــن نیازهــای ویــژه و توانبخشــی 

ــد. ــام ده ــات الزم را انج ــی اقدام ــف آموزش ــای مختل گروه ه
در مــاده 34 آمــده اســت: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی موظــف اســت بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی مقــدار 
مصــرف مجــاز ســموم و کودهــای شــیمیایی بــرای تولیــد محصــوالت 
باغــی و کشــاورزی را مشــخص نمایــد. در مــاده 40 از هــال احمــر 
ــا آموزش هــای همگانــی و عمومــی امــداد و  خواســته شــده اســت ت

نجــات در سراســر کشــور را گســترش دهنــد.
همانطــور کــه ماحظــه می شــود متاســفانه در 5 برنامــه پنــج ســاله 
توســعه گذشــته، توجــه ای شایســته بــه موضــوع آمــوزش بهداشــت 
ــاً  ــز عمدت ــده نی ــر ش ــوارد ذک ــت، م ــده اس ــامت نش ــاء س و ارتق
ــات بصــورت شــفاف  ــن موضوع ــوده و ای ــن بخشــی ب ــات بی موضوع
ــف نشــده اند. ــوزش ســامت تکلی ــن آم ــه متخصصی و اختصاصــی ب
بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت 
ــن  ــتانه تدوی ــه در آس ــون ک ــتگاه ها، اکن ــع و دس ــراد و جوام در اف
برنامــه ششــم توســعه قــرار داریــم جــا دارد کــه مدیــران و مســئوالن 
ــری  ــا همفک ــی ب ــف قانون ــای مختل ــت در جایگاه ه ــوزش بهداش آم
ــور،  ــر کش ــامت سراس ــاء س ــت و ارتق ــوزش بهداش ــن آم متخصصی
ــت  ــار دس ــوده و در اختی ــن نم ــاز را تدوی ــورد نی ــد و م ــاد مفی مف
ــد.  ــرار دهن ــعه ق ــم توس ــه شش ــدگان برنام ــه کنن ــدرکاران و تهی ان
بطــوری کــه دســت انــدرکاران طبــق ایــن برنامــه مکلــف بــه تهیــه و 
اجــرا و ارزشــیابی برنامه هــای آمــوزش ســامت بخصــوص در رابطــه 

ــا ارتقــاء برنامــه توانمندســازی جامعــه باشــند. ب
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