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Assessment of physical and mental health status of pupils
in Khorasan Razavi province in academic year of 20112012: A population based study
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Introduction: The future of each society depends on children's health. Therefore their health
status is of great importance and must be taken into consideration. The main purpose of this
study was to assessphysical and mental health status of pupils in academic year of 2011-2012
Materials and Methods: In this descriptive study, 104332of children were arriving to school
in Khorasan Razavi province were evaluated. In the first part of our questionnaire,
demographic data and in the second part information related to the child's physical and
mental health were collected .
Results: By respect of body mass index, 15.2% of all students have had variable degrees of
underweight or overweight and 5.5% of them were also impaired in height for their age. The
findings showed that 2.2% of the students had vision problems, 0.8% had hearing problems
and 72% had decay in their teeth .
Conclusion :Screening did not attain the desired level of sensitivity or specificity for case
detection in school children. More accurate procedures are required to minimize the number
of false results. In general, given the obvious emphasize one children’s health entering the
school - as an important part of society and as a basis for public health in the future - such
results shows the importance and necessity of focusing on more prevalent physical disorders
such as oral health and nutrition.
Keywords: Physical health, Assessment, Pupils
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شاخص های سالمت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی  : 0930-0931یک مطالعه
مبتنی بر جمعیت
2

دکتر حسین خوبان ،1احسان موسی فرخانی

khoobanh@mums.ac.ir
Farkhanye1@mums.ac.ir
مقدمه :آینده هر جامعه به سالمت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ ،نگهداری و تربیت
کودکانش موفق عمل نماید .هدف از انجام این پژوهش تعیین وضعیت سالمت جسمي و رواني دانش آموزان پایه اول ابتدایي در
سال تحصیلي  1331-31بوده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي و مبتني بر جمعیت مي باشد .در این مطالعه تمامي دانش آموزان پایه اول
ابتدایي در استان خراسان رضوی که تعداد  114336نفر بوده اند ،مورد ارزیابي قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطالعات شامل
شناسنامه سالمت دانش آموزان بوده که در بخش نخست اطالعات دموگرافیک و در بخش دوم اطالعات تخصصي مرتبط با
سالمت جسمي و رواني کودک جمع آوری گردید.
يافتهها :براساس شاخص توده بدني  %1.56از کل دانش آموزان دچار درجات مختلفي از الغری یا اضافه وزن بوده اند و %.5.
نیز دچار اختالل قد به سن بوده اند %656 .از دانش آموزان مورد بررسي دچار اختالالت بینایي %150 ،دچار مشکالت شنوایي و
 %26نیز دچار پوسیدگي دندان بوده اند.
نتيجهگيري :با مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات مشابه ،به نظر مي رسد ،شیوع اختالالت جسمي و رواني در این مطالعه،
پائین تر مي باشد که دلیل اصلي آن مي تواند ،تفاوت در جمعیت مورد مطالعه و شیوه غربالگری باشد .مقایسه نتایج این مطالعه با
سایر مطالعات نشان مي دهد که معاینات غربالگری صورت گرفته در مدارس برای اختالالت بینایي ،شنوایي و رواني از حساسیت
و ویژگي کافي برخوردار نبوده است .الزم است با همکاری ارگان های مربوطه چاره ای در این خصوص اندیشیده شود تا با
غربالگری هوشیارانه تر حساسیت و ویژگي آزمون ها را افزایش داد .در مجموع با توجه به اهمیت واضح بهداشت و سالمت در
دانش آموزان پایه اول ابتدایي ،به عنو ان بخش بسیار مهمي از جامعه و به عنوان پایه و مبنای سالمت جامعه در آینده ،نتایج این
پژوهش،لزوم توجه بیشتر به مواردی نظیر بهداشت دهان و دندان و تغذیه دانش آموزان را خاطر نشان مي سازد.
واژههاي کليدي:شاخص های سالمت ،ارزیابي،دانش آموزان

 -1دکتري داروسازي  ،مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سالمت  ،مرکز بهداشت استان خراسان رضوي ،ايران-17101115190
10111510000
 -0کارشناسي ارشد اپيدميولوژي -کارشناس واحد پزشک خانواده ،مرکز بهداشت استان خراسان رضوي ،ايران 17107109159 -
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مقدمه
کودکان منابع عظیم سرمایه و با ارزش ترری خخرایر یر
جامعه هستند .هر قدر جهت حفظ سالمت و رشد مناسب
منابع تالش شود ،ملت و جامعره در آینردث وروتدنرد ترر و
سعادتدند ترر خواهنرد برود( .)1هرد بشرش بهداشرت و
درمان در هر جامعهای ،تامی سالمت برای تدرام اعارا
آن جامعه است ،اما هدوارث برخر از رروههرای جدعیتر
مورد توجه و اهتدام ویرهث ای قررار مر ریرنرد( .)2ررروث
سن کودکان بدو ورود به مدرسه بشصوص در کشرورهای
در حال توسعه رقم بزرر را تشکیل م دهند و بره علرت
آسیب پذیری بیشرتر و براب برودن اورر بششر مرداخال
بهداشت درمان  ،ای تودث عظریم  ،توجره بره بهداشرت و
برقراری سالمت آنها تاویر انکار ناپذیری در ارتقا سرالمت
جامعه خواهد داشت (.)3
بررس مسائل بهداشرت و درمران و تردوی برنامره هرائ
جهت ای مسائل و ارتقا سطح سالمت و بهداشرت دانرش
آموزان از ای نظر حاائز اهدیت است که اطفال پر از -6
 5سالگ  ،بشش مهد از زندر خرود را کره مصراد برا
رشد جسد و سالمت روانر آنهاسرت را در مدرسره مر
رذارنند.بعالوث باوجود شرایط خاص مثل دوران سریع رشد
و تکامل جسد  ،روان  ،اجتداع  ،عاطف باید بیشتر مورد
توجه قرار ریرد و از بروز هر رونه اختالل پیشگیری بعدل
آید .تامی سالمت کودکان سنی مدرسه در واقرع مکدرل
خدما بهداشت مادران و کودکان است( .)5 ,4هرر رونره
بحث دربارث سالمت دانش آموزان باید بر پایه دشرواریهای
کودکان ،در محل مناسب با فرهنگ جامعه و وجود منرابع
بزم انجام پذیرد .مشکال سالمت کودکان در بدو ورود به
مدرسه در نقاط مشتلف ایران متفاو اسرت ولر بررسر
های انجام شدث نشان م دهد که عدردث ترری مشرکال
شامل ،سو تغذیه  ،بیداریهای دهران و دنردان ،مشرکال
بینای و شنوای هستند کره برر سرالمت آنهرا تراویر مر
رذارند(.)6
در سالیان اخیر وزار آموزش و پرورش با هدراه وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پزشک در سطح کشور اقدام به
انجام طرح سنجش آمادر تحصریل در تدرام کودکران
آمادث ی ورود به دبستان ندرودث اسرت .بررای هرر کرود
شرکت کنندث ی دفترچه اختصاص تهیه شدث که در برر
دارندث بشش های مشتلف آزمون های مورد نظر و جزئیا
آن است.
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ای بررس به مطالعه میزان شیوع تعدادی از مهدترری و
شایع تری اختالب جسد و روان تاویر رذار بر سالمت
دانش آمروزان پایره اول ابتردای  ،براسرا یر مطالعره
مبتن بر جدعیت م پردازد.
مواد و روش
ای پهوهش ی مطالعه مقطع و توصیف اسرت کره بره
منظور تعیری وعرعیت سرالمت جسرد و روانر دانرش
آموزان پایه اول ابتدای انجام رردید .روش ندونه ریری به
صور سرشداری و در بر ریرندث تعداد  134332کرود
در سال تحصیل  1313-11بود  .مکان انجرام ایر طررح
نیز پایگاثهای منتشرب و از پریش تعیری شردث در سرطح
استان خراسان رعوی بودث است.
مرردار در شررهر و در هررر منطقرره بررا هدکرراری سیسررتم
بهداشت – درمان هدان منطقره ،اقردام بره انجرام طررح
ندودند .افراد مستقر در ایر پایگاههرا شرامل کارشناسران
شررنوای سررنج  ،بینررای سررنج  ،روانشناسرران بررالین و
پزش بودند.
ابزار رردآوری دادث ها شناسنامه سالمت دانش اموزان برود
که در بشرش اول اطالعرا دموررافیر و در بشرش دوم
اطالعا اختصاص در رابطه با سرالمت بینرای  ،شرنوای ،
دهرران و دنرردان ،رشررد جسررد (قررد و وزن) و اخررتالب
روانپزشک جدع آوری رردید.
قد دانش آموزان با استفادث از متر نواری نصرب شردث روی
دیوار به حالت ایستادث و بدون کفش و با قررار دادن رونیرا
روی سر کود و وزن دانش آموز با حداقل لبرا  ،بردون
کفش و با استفادث از ترازوی پرتابل اندازث ریری شد .ترازو
در ابتدای هر روز کالیبرث مر شرد.مقرادیر شراخص ترودث
بدن و قد به س براسا طبقه بندی جرداول اسرتاندارد
 NCHS/WHOتعیرری رردیررد(.)13-7از چررار اسررنل
جهت سنجش بینای و دیاپازون با فرکان  512و 1324
هرتز ساخت آلدان با عالمت ریشتر جهت سنجش شنوای
استفادث رردید .وععیت سالمت دندانها با شاخص DMFT
تعیی رردید .به دلیل پرائی برودن حساسریت و ویهرر
آزمون های غربالگری دانش آموزان ( ،)11نتایج غربرالگری
بینای  ،شنوای و روانپزشک پ از ارجاع به متشصرص و
براسا نتیجه نهای ارائه رردیدث است.
دادث ها پ از ورود به رایانه با نررم افرزار  SPSSورژن 11
مورد تجزیه و تحلیل آمراری قررار ررفرت .شراخص هرای
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توصیف مربوط به متغییرهرای مرورد بررسر بره صرور
جداول ارایه رردید.
يافته ها
در ای پهوهش  134332دانش آموز تحرت بررسر قررار
ررفتند کره  %47,6آنران دخترر و البراق پسرر برودث انرد.
میانگی و انحرا میانگی سن پدران به ترتیرب  3.,3و
 .,4سال و در مادران  33,1و  5,.سال برودث اسرت%6,5 .
از پرردران برر سررواد %23,4 ،دارای تحصرریال ابترردای ،
 %25,1دارای تحصررررریال راهندرررررای  %21,1 ،دارای
تحصرریال دبیرسررتان و فقررط  %14,1دارای تحصرریال
دانشگاه بودث اند .هدچنری  %.,1از مرادران بر سرواد،
 %36,7دارای تحصرریال ابترردای  %11 ،دارای تحصرریال
راهندررای  %24,3 ،دارای تحصرریال دبیرسررتان و فقررط
 %11,1دارای تحصیال دانشگاه بودث اند.
نتایج حاصل از ارزیاب تشصص معاینا بینای و شنوای
واحدهای مورد پهوهش نشان داد که  %2,2آنها به درجا
متفاوت دچار کاهش قدر بینای در چشم ها بودث انرد و
در معاینه روشها  %3,.از کرل نرو آمروزان دچرار اخرتالل
شنوای بودث اند .که براسا آزمونهای تشصص دیاپازون

شایع تری اختالب شامل،نیاز به درمران پزشرک ،%41,6
کالپ مجرا  %1.,3و مشکل شنوای ی طرفره %11,5
بودث است.
نتایج حاصل نشان داد که در مجدروع 15,2درصرد از کرل
نوآموزان دچار درجا مشتلفر از بغرری یرا اعرافه وزن
بودث اند ( جدول شدارث .)1که شاخص تودث بردن  %6,2از
نوآموزان کدتر از حد نرمرال و  %.,1برابتر از حرد نرمرال
بودث است .بررس شاخص قد به س نشان داد که کره در
مجدوع  %5,5از نوآموزان دچار اختالل بودث انرد ( جردول
شدارث  .)2دررابطه با وععیت دندانها بررس ها نشران داد
که سهم دندانهای پوسیدث ،کشیدث و پر کردث در شاخص
 DMFTبه ترتیرب  7 ،%12,3درصرد و  3,7درصرد برودث
است و فقط  %2.از کل جدعیت مورد بررس دنردانهرای
سالم داشته اند.
از مجدوع کرل دانرش آمروزان 1146 ،نفرر ( )%1,1دچرار
اختالب روانپزشک بودث اند که اختالل اعطراب جردای
( )%43,5بیشررتری و اخررتالل وسواسر ( )%5,1کدتررری
میزان را به خود اختصاص دادث اند( .جدول شدارث .)3

جدول شدارث  :1توزیع فراوان تودث بدن دانش آموزان پایه اول ابتدای در استان خراسان رعوی در سال 1313-11
نمایه توده بدني

درصد

تعداد

الغری شدید (زیر )-3Z score

1616

156

الغر (بین  -2 Z scoreو )-3Z score

.31.

.

در محدوده طبیعي (بین  -2 Z scoreو ) 1Z score

00403

0453

خطر اضافه وزن (بین  1Z scoreو ) 2 Z score

2446

251

اضافه وزن (بین  2 Z scoreو )3 Z score

1326

153

چاق ( باالی )3 Z score

316

153

جدول شدارث  :2توزیع فراوان شاخص قد به س دانش آموزان پایه اول ابتداییدر استان خراسان رعوی در سال 1313-1311
شاخص قد به سن

درصد

تعداد

کو تاه قدی شدید (زیر )-3 Z score

116.

1

کوتاه قدی ( بین  -2 Z scoreو ) -3 Z score

4620

451

طبیعي (بین  -2 Z scoreو ) +3 Z score

30.32

345.

خیلي بلند ( باالی) +3 Z score

433

154
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جدول شدارث  :3بررس وععیت اختالب روانپزشک دانش آموزان پایه اول ابتداییدر استان خراسان رعوی در سال 1313-11

اختالل روانپزشکي
اختالل اضطراب جدایي

424

154

اختالل خلقي

121

151

اختالل بیش فعال و نقص توجه

643

156

اختالل صرع

1.3

151

اختالل سلوک

21

151.

اختالل وسواس

.3

151.

سالم

113102

3053

کل

114336

111

بحث و نتيجه گيري
شررایع تررری اختاللر کرره در ایر مطالعرره ارزیرراب شررد،
پوسیدر دندان با میزان فراوان  72درصد برود کره ایر
نتیجه تقریبا مشابه مطالعا انجام پذیرفتره در ایر ررروث
سن در ایران م باشد در مطالعره ربراب و هدکراران ()3
میررزان پوسرریدر دنرردان در دانررش آمرروزان  6-12سرراله
شهرسررتان سررراوان  ،%.4در مطالعرره قربرران و هدکرراران
()12که در کودکان بدو ورود به مدرسه در شهرستان بندر
عبا انجام رردیرد ایر میرزان  %72و در مطالعره بمرع
آران ( )13میزان پوسیدر دندان در دانش آموزان مقطرع
ابتدای  %.1,1رزارش رردیدث است.
علت باب بودن پوسیدر در ای رروث سن را شاید بتروان
به ععف در آراه های مربوط به بهداشت دهان و دندان،
سهل انگاری و کم تروجه خرانوادث هرا و مراجعرا دیرر
هنگام خانوادث به دلیل رران برودن خردما دندانپزشرک
جهت ترمیم نسبت داد .لذا لزوم و اهدیت توجه بیشتر بره
ارائه آموزش های بزم در ایر زمینره و در سرطح جامعره
(خانوادث ها) مشهود م باشد .شاید بتروان ارتقرا آمروزش
های بهداشرت دهران و دنردان و اجررای طررح دهانشرویه
سدیم فلوراید در مقطع ابتدای جهت کاهش میزان برابی
پوسیدر دندان دانش آموزان را به عنوان عامل مهد در
کاهش پوسیدر در نظر ررفت ،به هر حال وجرود میرزان
بابی موارد پوسریدر دنردان هشرداری بررای مسر ولی
03

تعداد

درصد

بهداشت است که تقویت و تداوم فعالیت های پیشگیری و
درمان در بهداشت دهان و دندان دانش آمروزان هدچنران
مورد توجه خاص قرار دهند.
در مقایسه وزن کودکان با صد های منحنر اسرتاندارد
رشد %6,2 ،از کودکان وزن کدتر از حد اسرتاندارد و %.,1
وزن بابتر از حد استاندارد داشته اند .بررس شراخص قرد
به س نیز ندایانگر وجرود مشرکل در  %5,5کودکران مر
باشد .در ای مطالعه میزان شیوع موارد خرار از محردودث
نرمال نسبت به مطالعا انجام ررفته در سایر نقاط کشرور
کدتر م باشد()15 ,14 ,12 ,3که به نظر م رسرد علرت
اصل آن ای باشد که نتایج ای مطالعه برر پایره جدعیرت
()POPULATION BASEاسررت و نتررایج براسررا کررل
جدعیت ارائه رردیدث است در صورت کره اکثرر مطالعرا
انجام ررفته در کشور بر اسرا یر ندونره ()SAMPLE
کوچ بودث است.
در بررس ر قرردر بینررای مشررشص رردیررد کرره %2,2از
کودکان به درجا مشتلف دچار کاهش قدر بینرای در
ی یا دو چشم بودث اند و در بررس شنوای نیز مشرشص
رردید که  %3,.از کل کودکان دچار مشکل شنوای برودث
اند که ای نتایج نسبت به برخ از مطالعا مشرابه پرائی
تر ( )3و مشابه برخ دیگر از مطالعا م باشد ( )16کره
علت پرائی ترر برودن میرزان در مرواردی نظیرراختالب
بینای و شنوای در ای مطالعره ،ررزارش نترایج براسرا
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مس له هنوز در بسیاری از نقاط کشور از نیروی غیر مراهر
 مقایسره نترایج ایر.جهت غربرالگری اسرتفادث مر شرود
مطالعه با سایر مطالعا انجام ررفته در ای رروث سن در
 بینرای و، سطح کشور و پائی تر بودن اختالب شرنوای
 م تواند فرعریا بزم جهرت،روانپزشک در ای مطالعه
انجام مطالعات دقیق تر در راستای بازنگری ای برنامه هرا
.و تعیی اعتبار آن ها را فراهم نداید
در مجدوع با توجه به اهدیت واعح بهداشت و سرالمت در
 به عنوان بشرش بسریار،دانش آموزان بدو ورود به مدرسه
مهد از جامعه و به عنوان پایه و مبنای سالمت جامعه در
 نتایج ای پهوهش نیازمند توجه بیشتر بره مرواردی،آیندث
نظیر بهداشت دهان و دندان و تغذیره دانرش آمروزان مر
.باشد

شاخص های سالمت دانش آموزان اول دبستان

 بره عبرارت در اکثررر.نظرر نهرای متشصصری مر باشرد
مطالعا انجام پذیرفته در کشور نتایج براسا غربرالگری
سادث اولیه ارائه رردیدث که از حساسریت و ویهرر پرائی
.تری برخوردار ند باشند
 نفر1146 یافته های پهوهش نشان داد که از کل نوآموزان
 نترایج ایر. دچار اختالب روانر برودث انرد%1,1 معادل
 علت عدم.)17(مطالعه فقط با ی پهوهش هدشوان دارد
هدشوان نتایج م تواند بردلیل تفراو در تعراریف ارائره
.شدث از اختالب روان در مطالعا باشد
اعتبار برنامه های غربالگری از آن جهت حائز اهدیت است
که بسیاری از خانوادث ها تنها به نتایج ای مطالعا اکتفرا
 شاید کرود،م کنند و در صور سالم بودن فرزندشان
 عل رغم اهدیت ایر.چند سال مورد پیگیری واقع نشود
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