ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش والدين در تغذيه دانشآموزان
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻋﺎدات رﻓﺘﺎری ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و راﻫﻨامﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان
دارﻧﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎدت رﻓﺘﺎری ،از ﻣﻨﺰل آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮدن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را دارﻧﺪ .ﻟﺬا در
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎمل ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽمنﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم
ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ داﻧﺶ
آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،دارای ﻋﺎدات
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﱰ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﱰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
منﺮهﻫﺎی ﺑﻬﱰی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎملﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش و ﻣﴫف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ(
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎملﺗﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻬﱰی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن دارﻧﺪ.
از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎمل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای داﺷنت وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎمل در ﻣﺪرﺳﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﻼﻣﺘﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﻼس ﺗﯿﻤﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮﻓﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .راهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اوﻟﯿﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣامﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
آﮔﺎﻫﯽ از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎمل ،اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ(
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎمل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزرا در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .واﻟﺪﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ  ۵ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﴫﻓﯽ ﮐﻨﱰل ﺷﻮد .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﴫف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﮐﻤﱰ ،واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدر را ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان آن ﭼﯿﺰی را ﻣﴫف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ و ﯾﺨﭽﺎل در دﺳﱰﺳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﴫف ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی
ﻧﺎﺳﺎمل دارد ،آن ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺳﺎس ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﴫف آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﴫف ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
 .۲ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺬاب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻣﯿﻮه ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺗﺎق ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﯾﺎدآور ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮرد ﺷﺪه ﯾﺎ رﻧﺪه ﺷﺪه در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻏﺬا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮش
ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻨﺎر ﻏﺬای اﺻﻠﯽ از ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 .۳اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﴍوع ﮐﺮد و از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻘﻼت
ﻧﺎﺳﺎمل ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺸﱰی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد و روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﺳﻬﻢ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺣﺪاﻗﻞ
دو ﺳﻬﻢ از ﻣﯿﻮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻫﺰاران
ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﴫف ﻏﺬا ﺑﻬﺎ داده ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای آن دارﻧﺪ ،ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﱰی دارﻧﺪ .ﴏف ﻏﺬا ﺑﻪ دور از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درسﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻮﺟﻮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک آزارﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮزﻧﺪان را از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ
دﻟﺰده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻏﺬا در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آراﻣﺶﺑﺨﺶ ﴏف ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺸﱰ رواﺑﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .۵اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻏﺬا ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﴏف ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘامل ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺸﱰی

دارﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن متﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﴫف
ﻏﺬای ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ و از اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی واﻗﻌﯽ ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﴏﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
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