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(WHO) عاسهاى تْذاؽت جْاًی
، عَاد عالهت را تِ عٌَاى یکی 2008تز اعاط گشارؽی در عال  1

اس عَاد (WHO) تعزیف (.  1ّای اهز عالهت هعزفی ًوَدُ اعت ) اس تشرگتزیي تعییي کٌٌذُ

تَاًایی افزاد تزای دعت یاتی تِ درک ٍ ّوچٌیي اجتواعی ٍ  ،هْارت ّای ؽٌاختیؽاهل  عالهت
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. تِ عثارت دیگز، اس اصطالح (2) تاؽذهیاعتفادُ اس اطالعات هَجَد در راُ تزٍیج ٍ حفظ عالهتی 

ًؾاى  ٍ ؽَداعتفادُ هییی تعاهل تا اطالعات ٍ خذهات عالهت عَاد عالهت تزای تَصیف تَاًا

 تصوین جْت تْذاؽتی خذهات ٍ اطالعات فْن ٍ تفغیز اخذ، تزای جاهعِ افزاد ظزفیت دٌّذُ

درک  افزاد در تَاًایی تاعَاد عالهت تٌاتزایي  (.3،4) اعتتْذاؽتی  هٌاعة ّای گیزی

ٍ ّوچٌیي  فزم ّای رضایت ًاهِ ،یی آهَسؽتزٍؽَرّا ؽذُ، دعتَرالعول ّای دارٍّای تجَیش

ّای تحصیل لشٍها تِ عال کِ ّوزاُ اعتّای عالهتی ّا در هَقعیتتکارگیزی ایي هْارت تَاًایی

 (.5،6) گزددًوی افزاد یا تَاًایی خَاًذى عوَهی آًْا تاس

 عَاد ؽیَعدر آهزیکا،  2004تا  1963اس عال هزٍری  هطالعِدر یک  2پاعچ ارلَ ٍ ّوکاراى

در تزرعی عَاد عالهت  (.7) اًذگشارػ کزدُ درصذ 20 ٍ 25را تِ تزتیة  ٍ هزسی پاییي عالهت

 32/68اعتاى کؾَر اًجام ؽذ،  31کِ در  1393عال تشرگغاالى ایزاى در عال  65تا  18جوعیت 

یي درصذ اس ا 36.3( ًیش ًؾاى دادُ تَد کِ 1392هطالعِ عال قثل اس آى ) (.8) تَدُ اعت 100اس 

 21.4درصذ دارای عَاد عالهت هزسی ٍ  42.3، اس عَاد عالهت کافی، قشٍیي افزاد در عطح اعتاى

درصذ  28ٍ  46، 26درصذ دارای عَاد عالهت ًاکافی تَدًذ کِ ایي ارقام در عطح کؾَر تِ تزتیة 

پیاهذّای ًاهطلَب  هٌجز تِ ضعیفعَاد عالهت هطالعات هختلف ًؾاى دادًذ کِ  .(9) تَد

(، ًاتَاًی در 10تاخیز در تؾخیص تِ هَقع تیواری )اس قثیل  (،2) ادی، اجتواعی ٍ تْذاؽتیاقتص

 ،در تیوارعتاىتغتزی ؽذى ی، افشایؼ هیشاى افشایؼ ّشیٌِ ّای درهاً(، 11د )هزاقثت اس خَ

اس گزدد. ایؼ هیشاى هزگ ٍ هیز در افزاد هیٍ ًْایتا تاعث افش اعتفادُ اس خذهات اٍرصاًظافشایؼ 

 . (12) تاؽذهیتزخَرداری ّوِ افزاد جاهعِ اس عطح عَاد عالهت هطلَب حائش اّویت  یي رٍ،ا

قزار دارًذ ّا ٍ صذهات هختلفی در هعزض تیواری، جاهعِدر ّز کَدکاى تِ عٌَاى قؾز آعیة پذیز 

حفظ ٍ در  عاهل تِ عٌَاى خط هقذم ٍ تأثیزگذارتزیيّغتٌذ کِ ٍالذیي ایي  ،در ًتیجِ (.13)

هزاقثت اس  اطالعات ٍ آگاّی آًْا درتذیي هعٌی کِ ؽًَذ. هطزح هیکَدکاى  عالهتقاء ارت

درعت در راتطِ تا عالهتی آًْا تغیار ضزٍری ٍ  کَدکاى، پیؾگیزی اس تیواریْا ٍ درهاى ٍ پیگیزی

ٍالذیٌی کِ اس عطح داًؼ ٍ  دّذهیًؾاى  3ًتایج هطالعِ دارى ٍ ّوکاراى .(14) تا اّویت اعت

 (. 15) افشایؼ هی یاتذ ؾاىعالهت هطلَتی تزخَردار ّغتٌذ، پیاهذّای عالهت در کَدکاًعَاد 
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در ایي هیاى، هیشاى داًؼ ٍ عَاد عالهت هادراى تِ دلیل ًقؼ پز رًگی کِ در اهز هزاقثت اس  

در ایي راعتا عَاهل هتعذدی اس جولِ عي، عطح (. 14) کَدکاى دارًذ هَرد تَجِ قزار هی گیزد

ؽاغل تَدى، دعتزعی تِ هٌاتع اطالعاتی هی تَاًذ پیؼ تیٌی کٌٌذُ هیشاى عَاد  تحصیالت،

 (. 14،16) عالهت هادراى تاؽذ

، ٍضعیت عَاد عالهت هادراى تاردار هٌاعة ارسیاتی ًؾذُ تِ اًجام ؽذُ در ایزاىدر هطالعات 

هطالعِ در  ٍ (17،16) طَری کِ ًیوی اس سًاى تاردار عَاد عالهت ضعیف تا هتَعط داؽتِ اًذ

  ± 2/13عي پیؼ دتغتاى تا هیاًگیي ًوزُ  اىدیگزی در ؽْز تْزاى، عَاد عالهت هادراى کَدک

ّای تذٍ تَلذ ًَساد عَاد عالهت هادراى تَیضُ در عال (.14) در حذ هزسی گشارػ ؽذُ اعت 6/67

ٍ خطز تغیار حایش اّویت اعت تِ طَری کِ عَاد عالهت پاییي هادراى تا پیاهذّای تْذاؽتی 

 ٍ (، ؽیزدّی18ٍضعیت ٍاکغیٌاعیَى )ّوچٌیي (. 5) تیؾتز هزگ ٍ هیز کَدکاى ّوزاُ اعت

اطالعات هزتثط تا پیؾگیزی ٍ هزاقثت تیواری ّا ارتثاط هغتقیوی تا عطح کَدکاى،  گیزیٍسى

 (.19) دارد اىعَاد عالهت هادر

تَاى گام هَثزی در تعییي آى هی تا ؽٌاعایی هیشاى عَاد عالهت هادراى ٍ عَاهل هزتثط تا تٌاتزایي

ًیاسّای آهَسؽی هادراى ٍ ّوچٌیي تْثَد کیفیت هزاقثت ٍ پیؾگیزی اس تیواری در کَدکاى 

ٍ هؾخص  ؽْز قشٍیيتا تَجِ تِ هحذٍد تَدى هطالعات اًجام ؽذُ در ایي سهیٌِ در تزداؽت. 

رعتاى تحت درهاى هختلف در تیوا عللی کِ کَدکاًؾاى تِ ًثَدى هیشاى عَاد عالهت هادراً

هیشاى عَاد عالهت هادراى دارای کَدک تغتزی در تیوارعتاى ، ایي هطالعِ تِ تزرعی ّغتٌذ
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