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  چکیده  

شود که خطر ابتالي به چاقی، دیابت و امراض قلبی ـ عروقی را  یرفعال زندگی محسوب میسبک زندگی نشسته یک شیوه غ مقدمه:
توان مهارت زندگی سالم را از  سازد. به منظور اجتناب از سبک زندگی نشسته و پیشگیري از مخاطرات آن بویژه چاقی می دو چندان می

ایند تغییر سبک زندگی کودکان در معرض چاقی را با روش کیدز دوره کودکی به کودکان آموزش داد. هدف این مقاله آن است که فر
   اسکیلز نشان دهد.

رفتاري و  کند تا از طریق یادگیري مهارت بر مشکالت  کیدز اسکیلز یک روش گام به گام است که به کودکان کمک می روش: 
مان کوتاه مدت هلسینکی در فنالند بنیان گذاشته پزشک و مدیر موسسه در شان غلبه نمایند. این رویکرد توسط بن فورمن روان عاطفی

ساله نشان  7شده است. گزارش موردي زیر کاربرد مراحل اساسی کیدز اسکیلز را براي آموزش مهارت زندگی سالم به یک دختر 
  دهد. می

یشتر وقتش را به مریم دختري در معرض چاقی است که در مدرسه فعالیت و تحرك کافی ندارد و در خانه نیز ب گزارش موردي:
دهد که با  گذراند. مربی بهداشت مدرسه، مریم را به اتاق مهارت کودکان شاهچراغ ارجاع می تماشاي تلویزیون و خوردن هله هوله می

شود. مربی اتاق مهارت کودکان که دانشجوي پزشکی است و با رویکرد کیدز  نظارت نماینده رسمی کیدز اسکیلز در خاورمیانه اداره می
دهد تا از سبک زندگی نشسته دوري کند. این خانم مربی به مانند یک پزشک کودك با مریم  کیلز آشنایی دارد، به مریم آموزش میاس

خواهد تا بر این مهارت،  نماید. سپس از مریم می کند و با او بر روي یادگیري مهارت زندگی سالم توافق می درباره سالمتی گفتگو می
شود. مریم رفتارهاي توصیه شده براي یک زندگی فعال کودکانه  بگذارد. بعد از آن، از الگودهی استفاده می "لمدختر سا"اسم خودمانی 

ریزي شده تلویزیون، خوردن تنقالت سالم در زمان تماشاي تلویزیون،  کند: تماشاي برنامه  را در اتاق مهارت کودکان مشاهده می
در زمین بازي مدرسه. پس از مروري بر این رفتارها و تنظیم یک برنامه عملی، از مریم  روي همراه مادر و بازي با همساالن  پیاده

را که قهرمان کارتون مورد عالقه او است، انتخاب  "هایدي"شود که یک الگوي خوب براي خودش انتخاب نماید. مریم  خواسته می
تا مهارت زندگی سالم را یاد بگیرد. مریم رفتارهاي توصیه شده بخشد که تمرین کند  کند. این دختر شاد و فعال به مریم الهام می می

هایش در خانه و مدرسه تمرین  براي دوري از سبک زندگی نشسته را با تشویق و پشتیبانی مادر، مربی بهداشت و یکی از همکالسی
شود. در  اق مهارت کودکان برگزار میبه افتخار او در ات "جشن سالمت"کند. با گذشت زمان و تسلط مریم بر مهارت زندگی سالم،  می

تواند مهارتی را که آموخته است، به کودك دیگري که همچون او  کند تا بیندیشد که چگونه می آخر، خانم مربی به مریم کمک می
  باشد، آموزش دهد. سالمتش به خاطر کم تحرکی و عدم فعالیت کافی در خطر می


