
»ژاپن«نمونهموفقتغذیهدرستدانشآموزان
براساس گزارش یونیسف، »ژاپن« کشوری است که با پایین ترین نرخ مرگ ومیر کودکان 
و آمار بسیار پایین چاقی بچه ها، جایگاه نخست را در زمینه سالمت کودکان در دنیا دارد. 
به عقیده کارشناسان، عوامل مختلفی در این موفقیت تاثیر دارند که کنار مراقبت های جدی 

سالمت و کنترل منظم بیماری ها، »ناهار در مدرسه« یکی از برنامه های کلیدی است. 
برنامه ناهار که توسط متخصصان تغذیه تنظیم می شود، در همه مدارس ابتدایی و بیشتر 
مدارس متوسطه این کشور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. البته با اینکه سرو رایگان 
نیست، یارانه های بسیار خوبی به مدارس تعلق می گیرد. در هر وعده غذا حدود 600 تا 700 
کیلوکالری با نسبت مساوی غالت، گوشت و سبزیجات در نظر گرفته می شود و تالش 
بر این است کمبودهای غذایی دانش آموزان در خانواده جبران شود. درواقع، خانواده های 
کم درآمد برای صرفه جویی در هزینه های زندگی معموال بیشتر از منابع نشاسته در مقایسه 
با پروتئین ها استفاده می کنند که این مساله باعث بروز چاقی در کودکان آنها می شود. از 
همین رو، دولت با اجرای برنامه غذایی متعادل در مدارس سعی در تعدیل این شرایط و 
پیشگیری از بروز چاقی و اضافه وزن در کودکان دارد که یکی از بهترین راهکارها برای 
کاهش زمینه خطر بیماری های مزمن مثل دیابت و فشار خون در جمعیت این کشور است. 
نکته جالب اینکه ناهار مدرسه صرفا برای تغذیه نیست و هر روز دانش آموزان درباره مواد مغذی 
و فواید آن اطالعاتی کسب می کنند. به عنوان مثال برای دانش آموزان ابتدایی از طریق انیمیشن 
اطالع رسانی  می شود. عالوه بر این، همه افراد در کشور ژاپن به طور منظم بررسی های پزشکی 
را دارند، به خصوص دانش آموزان از لحاظ قد و وزن و شاخص های سالمت کنترل می شوند. 

»دانمارک«؛توجهبهسالمتروانوتربیتدانشآموزانیشاد
در کشور »دانمارک« به عنوان شادترین کشور دنیا، اصول آموزشی در مدارس رعایت می شود 

تا فضایی کامال بانشاط برای دانش آموزان فراهم شود. 
گرچه عوامل مختلفی مانند رفاه اجتماعی و دسترسی مطلوب به خدمات و امکانات در 
ایجاد روحیه شاد مردم این کشور موثر است، ساده ترین راهکار این است که دانمارکی ها 

چندان سختگیری در مورد ابراز شادی و روابط دوستانه خود ندارند. 
این شرایط در مدارس نیز حاکم است و دانش آموزان 6 تا 16 ساله حق دارند ساعتی در 
مدرسه را به احساسات همدالنه و شادی و نشاط سپری کنند. در این زمان دانش آموزان 
دغدغه های شخصی یا مشکالت گروهی که ممکن است در روابط با دیگران ایجاد شود را 
با همکالسی ها و معلم در میان می گذارند. به عنوان مثال اگر دانش آموزی مورد بدرفتاری 
قرار گرفته، معلم و همکالسی ها با او صحبت می کنند و در مورد راهکارهای موثر حل 
این مشکل تبادل نظر دارند. این تمرین های کوچک و عینی به دانش آموزان کمک می کند 
بعدها در جامعه روش موثری برای حل مشکالت خود به کار بگیرند. این برنامه از سال 
1870 میالدی در دانمارک انجام می شد اما سال 1993 میالدی به عنوان قانون آموزشی در 

تمام مدارس الزم االجرا شد.

»فرانسه«واهتمامبهورزشدانشآموزان
»فرانسه« یکی از کشورهای اروپایی است که کنار باالترین سطح ساعات آموزش دروس، 
بیشترین میزان منابع عمومی را نیز به ورزش اختصاص می دهد. در واقع، 80درصد سرمایه گذاری 
در زمینه ورزش به آموزش تمرینات جسمانی و فعالیت بدنی در مدارس اختصاص می یابد. 
مهم ترین چالش هایی که مانع ارتقای فعالیت جسمانی در مدارس می شود را می توان 3 

مساله دانست:
 درس تربیت بدنی در بیشتر کشورها بسیار کم اهمیت تر از دروس نظری است.

 ساعات و شرایط کالس های درس مانع از این می شود که دانش آموزان بتوانند به طور 
مطلوب به تمرینات ورزشی بپردازند. 

 برنامه اصولی برای ساعات ورزش دانش آموزان وجود ندارد و به ندرت ممکن است 
مربیان و انجمن های ورزشی مدارس برای ارتقای فعالیت مربوط به این زمینه همکاری 
داشته باشند. از همین رو، معموال پیوند سازنده ای بین ورزش باشگاهی و ورزش مدرسه 
برقرار نمی شود، درنتیجه منجر به کاهش تمایل دانش آموزان به ورزش خصوصا بین دختران 

نوجوان می شود. 
سیاست هایی نظیر توجه به پرورش ورزشکاران المپیک و پارالمپیک از سطح مدرسه، توجه 
به ساعات ورزش در مدرسه مانند دیگر دروس و برنامه ریزی و ترغیب دانش آموزان برای 
ادامه رشته ورزشی موردعالقه تا سطوح باالتر از جمله اقداماتی است که می تواند بر موانع 
پیشرفت ورزش مدارس غلبه کند و امروز در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفته است. 

و  نوجوانان  کودکان، 
جوانان، سرمایه هاي اصلي 
براي دستیابي  هر کشوری 
اجتماعي،  ملي،  توسعه  به 
سیاسي، فرهنگي و محور اصلي برنامه هاي 
زمینه هاي  در  به ویژه  جامعه  تعالي  و  رشد 
بهداشتي، درماني، آموزشي و فرهنگي هستند. 
از آنجا که آینده هر کشوري در دست کودکان، 
نوجوانان و جوانان کنوني خواهد بود، سالمت 
جسمي، رواني و اجتماعي آنها یکي از الزامات 
از  غفلت  در صورت  و  است  غیرقابل انکار 
آنها آثار و لطمات جبران ناپذیري در سالمت 

عمومي جامعه ایجاد مي شود.
جوان ترین  از  یکي  ایران  اینکه  به  توجه  با 
جمعیت هاي جهان را دارد، توجه خاصي را در 
ارائه خدمات بهداشتي، ارتقای آگاهي و دانش 
بهداشتي و تقویت رفتارهاي مثبت بهداشتي 
می طلبد تا با به کار گیري راهکارهاي مناسب 
بهداشتي و درماني در زندگي فردي و اجتماعي 
از میزان بروز این خطرات و عوارض ناشي از 
آن جلوگیري شود. از طرف دیگر، آموزش و 
ارتقای سطح سالمت آنها از مهم ترین مسائل 
پیش روي برنامه هاي توسعه کشور است. از 
مسیر تامین، حفظ و ارتقای تندرستي آنها نیل 
به سالمت خانواده و جامعه در حال و آینده 
به عنوان یک هدف مهم، اساسي و ضروري 
امکان پذیر می شود و به تبع آن ارتقای سالمت 

عمومي حاصل خواهد شد.
مدرسه به عنوان خانه دوم کودکان و نوجوانان 
آن  در  را  خود  عمر  از  زیادي  ساعات  که 
مناسب ترین  و  بهترین  مي گذرانند،  محیط 
بهبود  ایجاد دانش، آگاهي و  موقعیت براي 
نگرش و عملکرد بهداشتي در جامعه است. 
به این منظور ضرورت آشنایی دانش آموزان با 
جنبه های مختلف سالمت می تواند در ارتقای 
سالمت عمومی موثر باشد و مانع بروز بسیاری 

از مشکالت آینده شود. 

نهادینهشدنشیوهزندگیسالماز
کودکیونوجوانی

کنیم  زندگی  سالم  داریم  دوست  ما  همه 
هم  هنوز  اما  ببریم  بهره  عمر  طول  از  و 
بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، پرفشاری 
خون، ناراحتی های قلبی- عروقی و اختالالت 
روانی جزو چالش های مهم سالمت کشور 
بهداشت  سازمان  تعریف  براساس  هستند. 
جهانی، بهبود شیوه زندگی مهم ترین روش 
بیشترین  مردم  خود  و  است  حفظ سالمت 
زندگی  »شیوه  دارند.  باره  این  در  را  نقش 
سالم« مجموعه ای از رفتارهاست که فرد را 
مقابل بیماري ها یا صدمات محافظت مي کند 
یا زمینه خطر را به حداقل مي رساند. مهم ترین 
اصولی که توصیه می شود از سنین پایین مورد 

توجه قرار گیرد، عبارتند از:

ورزش و فعالیت جسمانی: شیوه زندگی مدرن، 
بیشتر مردم را به کاهش تحرک در زندگی 
ترغیب کرده و پیشرفت های تکنولوژی باعث 
شده بیشتر کارها با ماشین انجام شود. از طرف 
دیگر، توسعه شهرنشیني به علت دور شدن 
از طبیعت باعث کاهش فعالیت هاي جسماني 
شده است. امروزه اوقات فراغت اغلب کودکان 
و نوجوانان به جاي فعالیت هاي جسماني و 
بازي، صرف تماشاي تلوزیون و بازي با رایانه  
مي شود. این در حالی است که الگوهاي مناسب 
بلوغ  و  کودکي  دوران  در  که  بدني  فعالیت 
کسب مي شوند در طول زندگي هر فرد باقي 
مي مانند و برعکس، عادات غیرسالم مثل زندگي 
بي تحرک، تغذیه نامناسب و سوءمصرف مواد 
و... که در دوران جواني به وجود مي آیند در 
دوران بزرگسالي نیز معموال امتداد پیدا مي کنند. 
 ورزش وسیله اي برای تامین بهداشت و سالمت 
سبب سالمت  آن  به  پرداختن  و  است  فرد 
جسمي، رواني و اجتماعي می شود و بسیاري 
از مسائل رواني نوجوانان از قبیل رفتارهاي 
گوشه گیري،  خجالت،  پرخاش جویانه، 
بهبود  را  اعتمادبه نفس  نداشتن  و  افسردگي 
مي بخشد. از جمله تاثیرات فیزیکی ورزش 
را می توان کاهش زمینه خطر چاقی، دیابت، 
پرفشاری خون، سرطان ها، ناراحتی های قلبی- 
عروقی و سکته های مغزی دانست. همچنین 

و  اسکلتي  عضالت  تقویت  باعث  ورزش 
از  جلوگیري  و  آرتروز  و  کمردرد  کاهش 
پوکي استخوان مي شود. گنجاندن فعالیت در 
زندگی روزمره موجب تامین سالمت رواني، 
رفتارهاي  از  جسماني  آمادگي  و  اجتماعي 
پرخطر به خصوص اعتیاد می شود و در ایجاد 

جامعه ایمن نقش موثري دارد.
اصول تغذیه درست: »تغذیه« از عوامل پایه 
با تقویت بدن و  در حفظ سالمت است و 
بیماري هاي مختلف زمینه ساز  از  جلوگیري 
زندگي شاداب خواهد بود. اصول تغذیه درست 

برای کودکان و نوجوانان عبارتند از: 
 روزانه از 5 گروه اصلي هرم غذایي شامل 
نان و غالت، میوه ها، سبزیجات، گوشت و 
حبوبات، شیر و لبنیات به طور متنوع و متعادل 

استفاده شود.
 قبل از رفتن به مدرسه صبحانه کامل میل 
کنند. مواد غذایي مناسب براي صبحانه عبارتند 
از نان، پنیر، شیر ؛ کره، مربا، گردو و تخم مرغ 
 براي جلوگیري از پایین آمدن قندخون 
به  غذایي  برنامه  یادگیري،  میزان  کاهش  و 
3وعده غذای اصلی و 3میان وعده تنظیم شود. 
 مصرف برخي تنقالت مانند چیپس، پفک، 
و  داشتن چربي  دلیل  به  گازدار  نوشابه هاي 

نمک زیاد به حداقل برسد. 
 براي میان وعده بیشتر از میوه ها، سبزي ها، 

خشکبار، لبنیات و مغز ها استفاده شود. 
انواع  منبع  بهترین  میوه ها  و  سبزیجات   
ویتامین ها، فیبرها و امالح هستند که باید بعد 
بـه صورت  از شستشو و ضدعفوني کردن 

خام مصرف شوند.
 مصرف کافي و روزانه انواع لبنیات براي 
رشد و تکامل استخوان ها و دندان ها ضروري 
ماست  یا  شیر  لیوان   3 تا   2 مصرف  است. 

فراموش نشود. 
 بـا توجـه بـه اینکـه روغن ها و چربي ها 
موجب اضافه وزن و چاقي مي شوند، تا حد 
امکان روغن ها و چربي های اشباع به حداقل 

برسد.
از  بهداشت  ارتقای  فردي:  بهداشت  اصول 
طریق مدارس یکي از موثرترین و کاراترین 
راه هاي بهبود زندگي فرزندان است. منظور از 
بهداشت فردي مراقبت از جسم و روان برای 
حفظ سالمت و پیشگیري از بیماري هاست. 
هر فرد با رعایت بهداشت قادر است از لحاظ 
جسماني، رواني و اجتماعي در وضع مناسبي 
قرار بگیرد و وظیفه اي که نسبت به خود، افراد 
خانواده و جامعه خود دارد به خوبي ادا کند. 
وسایل  بیاموزند  باید  نوجوانان  و  کودکان 
خودش  استفاده  براي  فردي  هر  شخصي 
است و نباید دیگران از آن استفاده کنند چون 
بعضي عفونت هاي روده اي و گوارشي از جمله 

انگل ها و اسهال با استفاده از وسایل دیگران 
مانند لیوان منتقل مي شود و برخي بیماري هاي 
پوستي از جمله کچلي و شپش نیز ممکن است 
با استفاده از وسایلي مانند مقنعه و کاله ایجاد 
شوند. توجه داشته باشید  برخي ویروس ها مثال 
ویروس آنفلوانزا عمدتا از طریق ریز قطره هاي 
به  عطسه  و  سرفه  وسیله  به  تنفس  دستگاه 
طور مستقیم از فردي به فرد دیگر و به طور 
غیرمستقیم از طریق دست زدن به اشیای آلوده 
از قبیل دستمال، دستگیره در، میزتحریر، میز 
غذاخوري و...( و آنگاه تماس دست آلوده 
منتقل مي شود. پس  یا چشم  بیني، دهان  با 
با رعایت بهداشت فردي در  محیط زندگي 
می توان تا حد باالیی از گسترش این بیماري 
پیشگیری کرد. به دانش آموزان یادآوری کنید 
که همیشه دستمال مناسب)ترجیحا دستمال 
بیني خود  و  دهان  پوشاندن  براي  کاغذي( 
باشند  داشته  همراه  سرفه  و  عطسه  هنگام 
و پس از مصرف بالفاصله آن را در سطل 

زباله بیندازند.
استفاده از طبیعت و انجام كارهاي هنري: حضور 
در طبیعت و انجام کارهاي هنري در برنامه 
درون  آرامش  و  تنظیم  در  مي تواند  روزانه 
انسان و ایجاد تعادل در آن نقش موثري داشته 
باشد بنابراین والدین سعی کنند گردش هاي 
و  پارک ها  در  فرزندان  با  همراه  خانوادگي 

فضاهاي باز اطراف منزل را جزو برنامه هفتگی 
خود قرار دهند و در حد توان مسافرت هاي 
خانوادگي به مناطق طبیعي را در برنامه هاي 
خود بگنجانند. پرورش گل و گیاه درمنزل 
هنری  کارهای  انجام  بود.  خواهد  مفید  نیز 
نیز جزو فعالیت هایی است که  مورد عالقه 
به سالمت روان بسیار کمک می کند، پس در 
این  برای  را  فرصتی  امروز  پرمشغله  دنیای 

منظور اختصاص دهید.
مطالعه:  مطالعه روزانه به مدت قابل قبول، ضمن 
دادن اطالعات مفید به ما اجازه مي دهد از توان 
ذهني خود تا آخر عمر به طور مناسب استفاده 
کنیم و با یادگیري مهارت هاي اجتماعي از 
طریق مطالعه، زندگي خـود را بهتر اداره کنـیم. 
اگر والدین به این مساله اهتمام داشته باشند، 
بی شک فرزندان نیز چنین رویه ای را کسب 
می کنند که تاثیر اجتناب ناپذیری در افزایش 
آگاهی و مهارت های زندگی خواهد داشت.

براي انجام مطالعه و کارهاي ذهني زیر توصیه 
مي شود:

 موضوعات مفید و مورد عالقه خود را 
مطالعه کنید. 

 به صورت روزانه و مستمر و متناسب با 
شرایط مطالعه کنید.

 در زمینه هاي فرهنگي، اجتماعي و شغلي 
مطالعه کنید، مانند مطالعه روزنامه، مجله و 
کتاب های مربوط بـا توجـه بـه عالقه و نیاز 
 نیایش کنید. سعي در ایجاد حس ارتباط 
نزدیک و اتصال با خدا از صمیم قلب هنگام 
عبادت و حتي هنگام کارهاي روزمره ضروری 

است. 
 همواره سعی کنید ارتباط و اتصال با خداوند 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهید زیرا این 
از  بسیاری  بروز  مانع  بی پایان  منبع رحمت 
ناامیدی ها می شود و بردباری نسبت به شرایط 
زندگی را تحکیم می بخشد. حتما فرزندان را 
این مقوله آشنا کنید و  با  از سنین طفولیت 
آنها را در فعالیت های مذهبی مشارکت دهید. 
امروزه  متاسفانه  خانواده:  با  موثر  ارتباط 
مشغله های زندگی و از طرفی سرگرمی فراوان 
در فضای مجازی فرصت گفت وگو و ارتباط 
سازنده اعضای خانواده را کم کرده است، حال 
آنکه اگر رابطه مثبت و موثر بین والدین و 
فرزندان برقرار باشد، فرزندان امکان مطرح 
کردن مشکالت و سواالت خود را خواهند 
داشت و زمینه گرایش به دوستی های ناسالم 
و رفتاهای پرخطر کاهش می یابد، پس حتما 
فرصت هایی مثل صرف غذا را برای حضور 
کنار هم مغتنم بدانید، برنامه منظمی برای دید 
و بازدیدهای اقوام بگذارید، بازی های گروهی 
انجام دهید و دوستان و معلمان فرزندانتان 

را بشناسید. 
www.terrafemina.com :منابع
renovons-le-sport-francais.com

لزوم ارتقای سالمت نوجوانان در مدارس

سالمت نوجوانان؛ ضامن سالمت آینده جامعه
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

مدرسه به 
عنوان خانه 

دوم کودکان 
و نوجوانان که 
ساعات زیادي 
از عمر خود را 

در آن محيط 
مي گذرانند، 

بهترین و 
مناسب ترین 

موقعيت براي 
ایجاد دانش، 

آگاهي و بهبود 
نگرش و عملكرد 

بهداشتي در 
جامعه است

به این منظور 
ضرورت آشنایی 
دانش آموزان با 

جنبه های مختلف 
سالمت می تواند 

در ارتقای 
سالمت عمومی 

موثر باشد
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