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املعلومات األساسية واألساس املنطقي 

ُيعد دعم التغذية الجيدة يف 

مرحلة الطفولة أساساً رضورياً 

لتحقيق العديد من املكاسب 

من حيث التمتع بالصحة 

والعافية طوال الحياة.

ويكتيس ذلك أهمية حاسمة 

لتمتع األطفال واملراهقني 

بأعىل مستوى ممكن من 

الصحة، وإعامل حق الطفل 

يف الحصول عىل الغذاء 

املُغّذي والتمتع بأوفر قدر 

من الصحة.

يُعــد دعــم التغذيــة الجيــدة يف مرحلــة الطفولــة أساســاً رضوريــاً لتحقيــق العديــد مــن 

املكاســب مــن حيــث التمتــع بالصحــة والعافيــة طــوال الحيــاة )1(. وتكتــي التغذيــة الجيــدة 

أهميــة حاســمة لتمتــع األطفــال واملراهقــن بأعــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة، عــى النحــو 

املوّضــح يف االســراتيجية العامليــة بشــأن صحــة املــرأة والطفــل واملراهــق 2016-2030 )2(، كــا 

تكتــي أهميــة لتحقيــق الطموحــات التــي تنطــوي عليهــا أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتهــا 

املتعلقــة بالتغذيــة وتلــك التــي مُُتّكــن التغذيــة مــن بلوغهــا )3(. ويف نهايــة املطــاف، يُشــّكل 

ــذاء  ــى الغ ــول ع ــال يف الحص ــق األطف ــاالً لح ــة إع ــة الطفول ــى يف مرحل ــة املُث ــم التغذي دع

املُغــّذي ويف التمتــع بأوفــر قــدر ممكــن مــن الصحــة )4(.

ــراءات  ــد اإلج ــوزن، )5( تُع ــادة ال ــمنة وزي ــة الس ــذايئ يف مكافح ــام الغ ــة النظ ــراً إىل أهمي ونظ

السياســية لتحســن النظــام الغــذايئ لألطفــال أساســية ملواجهــة التحــدي الكبــر والعاملــي املُتمثــل 

يف الســمنة يف مرحلــة الطفولــة. فازالــت البلــدان تكافــح مــن أجــل الســيطرة عــى ُمعــّدل زيــادة 

ــن  ــن املصاب ــال واملراهق ــدد األطف ــاوز ع ــث تج ــة )6(، حي ــة الطفول ــمنة يف مرحل ــوزن والس ال

بزيــادة الــوزن أو الســمنة يف العــامل يف عــام 2016، 300 مليــون طفــل ومراهــق )5(. وترتــب عــى 

الســمنة عواقــب اجتاعيــة واقتصاديــة ضائــرة )7(؛ وتــرك آثــاراً عــى الصحــة البدنيــة والنفســية 

يف مراحــل الطفولــة واملراهقــة والبلــوغ )8(. وقــد ثبتــت أهميــة التحــدي الــذي تطرحــه ســمنة 

األطفــال وحجمــه، واتضحــت الحاجــة إىل اتخــاذ إجــراءات الصحــة العامــة العاجلــة والرسيعــة 

وإىل ضــخ االســتثارات االســراتيجية لتحقيــق الغايــات العامليــة املتعلقــة بســمنة األطفــال )8، 9(.

ي سياسات 
العلم والتكنولوجيا �ف

مكافحة سمنة األأطفال

الُنظم الغذائية 

من أجل
الصحة



ومــن األهميــة مبــكان، اإلقــرار بالعواقــب الصحيــة القصــرة األجــل 

ــة  ــب عــى املدخــول الغــذايئ )10(، وأهمي ــي ترت ــة األجــل الت والطويل

التدخــل يف مرحلــة مبكــرة مــن الحيــاة إلرســاء عــادات غذائيــة صحيــة، 

ــة  ــوغ ويف الحاي ــة البل ــي يف مرحل ــذايئ صح ــام غ ــاع نظ ــهم يف اتب تس

ــال  ــذايئ لألطف ــر املدخــول الغ ــر الســارية )11(. ويتأث ــراض غ ــن األم م

واختيارهــم لألغذيــة بعوامــل مختلفــة، منهــا البيئــة الغذائيــة املُحــّددة 

ــة )12(.  ــارات األغذي ــا خي ــم فيه ــاح له ــي تُت ــا والت ــون له ــي يتعرض الت

ومــن األهميــة مبــكان النظــر يف عمليــة صنــع الطفــل للقــرار، ومــع ذلــك 

فالطفــل ال ميكنــه االختيــار إال مــن الخيــارات املتاحــة أمامــه، ولــذا فــإن 

ــر عــى  ــّددة املعروضــة. وميكــن التأث ــارات املُح ــدة بالخي ــه ُمقيّ خيارات

خيــارات األطفــال عــن طريــق املُحّفــزات؛ أي التعديــات الصغــرة وغــر 

ــؤدي إىل  ــة، وت ــة واالجتاعي ــة املادي ــي تُدخــل عــى البيئ امللحوظــة الت

تغيــر التصميــم الســائد للخيــارات والســياق الــذي تُتّخــذ فيــه القــرارات.

ــزات  ــا املُحّف ــوي عليه ــي تنط ــات الت ــد باإلمكان ــام متزاي ــد اهت ويوج

)13( لتعزيــز املارســات الغذائيــة الصحيــة )14(، مبــا يف ذلــك يف البيئــات 

ــزات أن  ــن للُمحّف ــة، ميك ــارات الصحي ــت الخي ــا أتيح ــية. فكل املدرس

ــق  ــي تســهم يف تحقي ــة الت ــدارس إىل األغذي ــال امل ــارات أطف تحــّول خي

الُنظــم الغذائيــة الصحيــة؛ ولــذا فهــي تتيــح فرصــة مهمــة للعمــل، إىل 

جانــب التدابــر مــن قبيــل تحديــد معايــر التغذيــة لألغذيــة املدرســية 

ــي تحقــق  ــة الت )15( ووضــع السياســات املتعلقــة بتوفــر ورشاء األغذي

الُنظــم الغذائيــة الصحيــة )16(. ويلخــص موجــز السياســات هذا األســاس 

ــزات عــى التشــجيع عــى  املنطقــي والبيّنــات الدالــة عــى قــدرة املُحّف

األكل الصحــي يف املــدارس. ويســتهدف املوجــز إذكاء الوعــي بشــأن 

ــية،  ــة املدرس ــات األغذي ــزات يف بيئ ــتخدام املُحّف ــانحة الس ــرص الس الف

ــى األكل  ــزات ع ــذ املُحّف ــرار لتنفي ــاع الق ــى صن ــراءات ع ــرح اإلج ويق

ــدارس. ــي يف امل الصح

ــية  ــات املدرس ــدة يف البيئ ــزات املُعتم ــى املُحّف ــز ع ــذا املوج ــز ه ويرك

ــف/  ــدارس )يف املقاص ــال يف امل ــة لألطف ــارات الغذائي ــى الخي ــر ع للتأث

ــدى  ــوى، ول ــر الحل ــام ومتاج ــاك الطع ــية، أو أكش ــات املدرس الكافيري

بائعــي األغذيــة ويف آالت البيــع(. ويُعنــى املوجــز باألغذيــة )املأكــوالت 

الخفيفــة والوجبــات( واملرشوبــات.1 وال توجــد خيــارات األغذيــة يف 

ــار منهــا األطفــال؛ ومــع ذلــك،  جميــع برامــج الوجبــات املدرســية ليخت

ــن  ــرى م ــن أخ ــة يف أماك ــار األغذي ــة اختي ــال إمكاني ــاح لألطف ــد تُت فق

املدرســة )الشــكل 1(، ويُعنــى هــذا املوجــز بهــذه الحــاالت أيضــاً. وهناك 

املزيــد مــن الفرص للتدخــات املتعلقــة باختيــارات األطفال خــارج املباين 

ــت  ــن البي ــم م ــال معه ــا األطف ــي يحمله ــة الت ــل األغذي ــية )مث املدرس

ــة  ــن الباع ــال م ــاء أو األطف ــريها اآلب ــي يش ــة الت ــة، واألغذي إىل املدرس

ــة املوجــودة خــارج املدرســة(. وعــى الرغــم مــن أن  أو املحــال التجاري

املبــادئ املقرحــة يف هــذا املوجــز قــد تنطبــق أيضــاً عــى البيئــة الغذائية 

ــا. ــرد هن املحيطــة باملــدارس، فــإن مناقشــة هــذه الفــرص ال ت

ال تقــدم الُنظــم الغذائيــة يف يومنــا هــذا نظامــاً غذائيــاً صحياً 

ــاة التــي يســببها ذلــك لألفــراد  للجميــع. وفضــاً عــن املعان

واألرس، فــإن التكاليــف االقتصاديــة التــي يتكبدهــا املجتمــع 

بســبب اآلثــار الصحيــة والبيئيــة لألمنــاط الغذائيــة الحاليــة 

ــت الُنظــم  ــإذا تحّول ــة. ف ــون مخفيّ ــا تك ــادة م باهظــة، وع

الغذائيــة ميكنهــا أن تصبــح دافعــاً قويــاً صــوب القضــاء 

ــة يف  ــوء التغذي ــذايئ، وس ــن الغ ــدام األم ــوع، وانع ــى الج ع

جميــع أشــكاله. وال يوجــد حــل وحيــد، وإمنــا يُنصــح بتنفيــذ 

حافظــات السياســات واالســتثارات والترشيعــات املتّســقة، 

التــي تعطــي األولويــة للصحــة. ويف الوقــت ذاتــه، مــن 

ــج وتجســيد  ــادل للمنت ــكان ضــان الســعر الع ــة مب األهمي

ــة والصحــة والفقــر. ــة املتعلقــة بالبيئ التكاليــف الحقيقي

ويُســلَّط الضــوء يف النــص الــرسدي ملنشــور »الُنظــم الغذائيــة 

مــن أجــل الصحــة« الصــادر عــن املنظمــة، عى خمــس طرق 

ــة عــى الصحــة، ويؤكــد  ــر بهــا الُنظــم الغذائي مختلفــة تؤث

ــب.  ــات والكوك ــرش والحيوان ــن الب ــط ب ــي ترب ــات الت الص

ويشــمل مســار ســوء التغذيــة جوانــب النظــام الغــذايئ التــي 

تــؤدي إىل الُنظــم الغذائيــة غــر الصحيــة أو انعــدام األمــن 

ــكاله.  ــع أش ــة بجمي ــوء التغذي ــذا يف س ــهم ب ــذايئ، وتس الغ

ويطــرح ســوء التغذيــة والجــوع أعظــم املخاطــر عــى صحــة 

اإلنســان مــن حيــث الوفــاة واملــرض، ويشــمل الســمنة 

ونقــص املغذيــات الدقيقــة والتقــزم والهــزال واألمــراض 

الســارية وغــر الســارية واألمــراض النفســية.

ميكن التأثري عىل خيارات األطفال عن 

طريق املُحّفزات؛ أي التعديالت الصغرية 

وغري امللحوظة التي تُدخل عىل البيئة 

املادية واالجتامعية، والتي تؤدي إىل 

تغيري التصميم السائد للخيارات والسياق 

الذي تُّتخذ فيه القرارات.

ملحة عن الُنظم الغذائية من أجل الصحة

1  ُيستخدم مصطلح »األغذية واملرشوبات« أو »األغذية« يف جميع أجزاء هذا املوجز، لإلشارة إىل األغذية واملرشوبات غري الكحولية.
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املُحّفزات وتصميم الخيارات

يحظــى نهــج املُحّفــزات )13( باهتــام متزايــد يف مجموعــة متنوعــة مــن 

مجــاالت الصحــة العامــة، مبــا يف ذلــك مجــال التغذيــة الــذي توجــد فيــه 

ــة. ومــن العنــارص األساســية  ــار األغذي ــر عــى اختي فــرص ســانحة للتأث

للتحفيــز فهــم تصميــم الخيــارات والســياق الــذي يتخــذ فيــه األشــخاص 

ــاس،  ــارات عــى الن قراراتهــم )13(؛ أي الطريقــة التــي تُعــرض بهــا الخي

والطريقــة التــي يؤثــر بهــا ذلــك عــى النــاس. وميكــن تصنيــف أي جانــب 

ــار  ــلوك االختي ــل س ــؤدي إىل تعدي ــارات ي ــم الخي ــب تصمي ــن جوان م

ــة، عــى وجــه  ــارات األغذي ــم خي ــق تصمي ــزاً )13(. ويتعل بوصفــه محف

التحديــد، مبختلــف العنــارص التــي تنطوي عليهــا طريقة صياغــة خيارات 

األغذيــة؛ وقــد يشــمل جوانــب مثــل التوافــر النســبي ملختلــف خيــارات 

ــر  ــن أث ــل م ــذه العوام ــى ه ــب ع ــا يرت ــا، وم ــرق عرضه ــة وط األغذي

عــى اختيــارات األشــخاص )17(. ويوجــد العديــد مــن الفــرص الســانحة 

لتعديــل تصميــم الخيــارات عمــداً وإدخــال ُمحّفــزات لتعزيــز خيــارات 

غذائيــة معيّنــة أو الثنــي عنهــا. ولــذا، ميكــن أن تهــدف التدخــات القامئة 

عــى املُحّفــزات إىل تحســن املارســات الغذائيــة لألطفــال يف املــدارس. 

ــارص  ــى عن ــا ع ــة وفّعاليته ــزات املعيّن ــة املُحّف ــدى ماءم ــف م ويتوق

مختلفــة تتعلــق بالســياق الــذي تُنّفــذ فيــه.

وبــرف النظــر عــن وجــود تدخــل قائــم عــى املُحّفــزات مــن عدمــه، 

يوجــد دامئــاً تصميــم ســائد للخيــارات؛ أي اإلطــار والســياق املوجوديــن 

بالفعــل اللذيــن تُطــرح فيهــا الخيــارات الحاليــة. وميكــن للنظــام 

الجيــد لتصميــم الخيــارات )13( أن يســاعد األطفــال عــى اختيــار 

األغذيــة الصحيــة )أي أن يعــّزز الخيــارات الصحيــة ويثنــي عــن الخيارات 

األخــرى(. وعــى هــذا األســاس، يُعِطــي تصميــم الخيــارات الــذي يراعــي 

ل املُحّفــزات جوانب تصميم  التغذيــة األولويــة للخيــارات الصحيــة، وتُعــدِّ

ــزات إىل  ــدف املُحّف ــة. وته ــة الصحي ــار األغذي ــر اختي ــارات لتيس الخي

ــار  ــه، دون اســتبعاد أي خي ــؤ ب ــل الســلوك عــى نحــو ميكــن التنب تعدي

ــرة )13(. ــة كب ــز اقتصادي ــم حواف ــارات املتاحــة ودون تقدي ــن الخي م

ــن  ــة م ــن مجموع ــن ب ــار م ــاح االختي ــا يت ــن، حيث ــاس ميك ويف األس

األغذيــة، اســتخدام املُحّفــزات لتحويــل االختيــار صــوب أغذيــة معينــة 

ــز الســلوك، ويف هــذا  ــن طــرق حف ــد م ــاك العدي ــا. وهن ــداً عنه أو بعي

املجــال، تتعلــق املُحّفــزات بتوجيــه األطفــال نحــو األغذية التي تســهم يف 

تحقيــق نظــام غــذايئ صحــي، مــع الحفــاظ يف الوقــت ذاته عــى حريتهم 

ــزات  ــكل املُحّف ــا تش ــادة م ــة. وع ــة املتاح ــن األغذي ــن ب ــار م يف االختي

ــر  ــف غ ــد تكالي ــد توج ــك فق ــع ذل ــة؛ وم ــة التكلف ــات منخفض تدخ

مبــارشة ناجمــة عــن تنفيذهــا ينبغــي أال تُغفــل )مثــل املــوارد الزمنيــة 

لخدمــات األغذيــة وموظفــي املــدارس املعنيــن(. وقــد أُشــر إىل القيــود 

الزمنيــة بوصفهــا عائقــاً أمــام تنفيــذ التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات 

يف املــدارس )18(.
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لَِم تعد املُحّفزات مالمئة الختيار األغذية الصحية يف املدارس

ــة  ــة وتلقائي ــرارات اعتيادي ــة ق ــة باألغذي ــرارات املتعلق ــون الق ــد تك ق

ــة )19(؛  ــر إدراكي ــة غ ــد بعملي ــزة وتسرش ــن الغري ــع م ــة تنب ورسيع

ويكتــي ذلــك أهميــة تتضــح عــى نحــو متزايــد )14(. وتخضع القــرارات 

املتعلقــة باختيــار األغذيــة لتأثــر اإلشــارات االجتاعيــة والبيئيــة وغالبــاً 

ــة أو تحكــاً )19،  مــا تُتَّخــذ عــى نحــو ال يتطلــب جهــداً أو وعيــاً أو نيّ

20(. وقــد أســهمت الــرؤى والجهــود الســلوكية الراميــة إىل فهــم الســلوك 

وعمليــة صنــع القــرار )21( يف تطويــر التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات 

يف مختلــف البيئــات، مبــا يف ذلــك املــدارس )25-22(.

وكانــت الُنُهــج املدرســية الراميــة إىل تعزيــز املارســات الغذائيــة الصحية 

مــن قبــل تركّــز عــى التثقيــف التغــذوي )القائــم عــى االختيــار الرشــيد 

ــذي  ــية )ال ــات املدرس ــة واملرشوب ــم األغذي ــة( وتنظي ــدروس لألغذي وامل

ــزات،  ــا املُحّف ــية(. أم ــات املدرس ــدم يف البيئ ــا يق ــى م ــوداً ع ــرض قي يف

ــة للشــخص  ــع القــرار التلقائي ــات صن فيمكــن أن تعمــل يف إطــار عملي

نفســه، مــا يقلــل مــن العــبء اإلدرايك أو الجهــد البــدين الــذي ينطــوي 

عليــه اختيــار الغــذاء املُســتهدف.

ملاذا املدارس؟

يُعــد تحســن الحالــة التغذويــة لألطفال واملراهقــن اســتثاراً فعاالً يصب 

يف صالــح األجيــال املقبلــة. وتتيــح املــدارس الفــرص الســانحة وتوفــر بيئة 

مثاليــة لتنفيــذ املُحّفــزات للتشــجيع عــى املارســات الغذائيــة الصحيــة 

مــن أجــل تحســن الحالــة الصحيــة والتغذويــة لألطفــال لألســباب التالية:

مــن شــأن التدخــل يف املــدارس أن يؤثــر عــى عــدد كبــر مــن 

األطفــال مــن مختلــف األعــار ويف كثــر مــن األحيــان مــن 

مختلــف الخلفيــات االجتاعيــة واالقتصاديــة أيضــاً.

وعــادة مــا يقــي األطفــال جــزءاً كبــراً مــن يومهــم يف 

ــم  ــدارس مه ــذايئ يف امل ــتهاك الغ ــإن االس ــذا ف ــة؛ ول املدرس

بالنســبة إىل النظــام الغــذايئ الشــامل لألطفــال.

وتشــكل املــدارس أماكــن ميكــن أن تتــاح فيهــا لألطفــال فرصــة 

اختيــار األغذيــة واملرشوبــات مــن مجموعــة مــن الخيــارات 

املتاحــة.

ــة خاضعــة للســيطرة  ــة غذائي وعــادة مــا توفــر املــدارس بيئ

تتســم بقــدر أكــر مــن االســتقال وســهولة التحكــم، مقارنــة 

بالبيئــة املتاحــة خــارج محيــط املدرســة.
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عربة املأكوالت الخفيفة

مركز متنقل أو مؤقت ميكن 
فيه لألطفال الرشاء من 

مجموعة صغرة من األغذية 
واملرشوبات أو الحصول عليها

كشك األغذية - كشك ميكن لألطفال أن يشروا 
األغذية واملرشوبات من صاحبه الذي يستأجر 

املكان من املدرسة

املقصف/ الكافيرتيا املدرسية

مكان ميكن فيه لألطفال رشاء الوجبات الساخنة والباردة 
واملأكوالت الخفيفة التي يُعدها ويقدمها املوظفون املسؤولون 

عن توريد األغذية، أو يستطيع األطفال الحصول عى هذه 
األغذية يف حال كانت مدفوعة مسبقاً

10.00

الكانتني املدريس - متجر صغري ميكن لألطفال أن يشرتوا منه املأكوالت الخفيفة 
واملرشوبات

مراكز توزيع املياه - حنفيات وموزعات ومربدات املياه 
التي يتاح فيها لألطفال الحصول عىل مياه الرشب 

النظيفة مجاناً

آالت البيع

آلة التوزيع التي ميكن لألطفال رشاء منها

عدد محدود من خيارات املأكوالت الخفيفة 
أو املرشوبات

بائع األغذية

بائع مستقل مسّجل لدى 
مدرسة ويُسمح له ببيع 
األطعمة واملرشوبات 

لألطفال يف مبنى املدرسة

خيارات األغذية يف املدارس

ميكــن تنفيــذ املُحّفــزات التــي تهــدف إىل التشــجيع عــى الخيــارات الغذائيــة الصحيــة يف أي وقــت يف املبــاين املدرســية التــي تُتــاح فيهــا أمــام األطفــال 

فرصــة االختيــار بــن مختلــف أنــواع األغذيــة )واملرشوبــات(. فقــد تشــمل بيئــة األغذيــة املدرســية مثــاً، مطعــاً/ كافتريــا مدرســية، وأكشــاك لألغذيــة 

)يدفــع صاحــب الكشــك إيجــاراً ملدرســة ويقــدم األغذيــة لألطفــال(، وبائعــي أغذيــة )يســجل بائــع مســتقل لــدى مدرســة ويســمح لــه بتوفــر الغــذاء 

لألطفــال يف املبــاين املدرســية( وآالت بيــع. ويوضــح الشــكل 1 هــذه األمثلــة وغرهــا مــن أمثلــة األماكــن يف املبــاين املدرســية، التــي قــد يجد فيهــا األطفال 

األغذيــة ويختارونهــا )املأكــوالت الخفيفــة والوجبــات( واملرشوبــات مــن بــن األنــواع املتاحــة.

الشكل 1 
عنارص بيئة األغذية املدرسية: األماكن التي ميكن فيها لألطفال أن يختاروا من بني األغذية املتاحة

مراكز األغذية واملرشوبات املدرسية
أُدرجت أسامء مختلف مراكز األغذية واملرشوبات وأوصافها الواردة هنا عىل سبيل 

التوضيح، وقد تختلف اختالفاً كبرياً بني البلدان واملدارس.
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التحفيز للتشجيع عىل األكل الصحي يف إطار نهج متكامل

مــن شــأن تنفيــذ املُحّفــزات املامئــة واملناســبة للســياق املُحــّدد أن يُعّدل 

البيئــة الغذائيــة للمدرســة، مــن أجل تيســر اختيــار األغذيــة واملرشوبات 

التــي تســهم يف تحقيــق نظــام غــذايئ صحي. 

ومــن شــأن تصميــم الخيــارات املُراعــي للتغذيــة يف املــدارس أن يدعــم 

ــة  ــوب الكامل ــول الحب ــادة مدخ ــى زي ــص ع ــذي ين ــايس ال ــدأ األس املب

والخــروات والفاكهــة والثــار الجوزيــة والبقــول، والحــد مــن مدخــول 

الســكريات الحــرة والصوديــوم، والتحــّول مــن مدخــول الدهون املشــبعة 

إىل الدهــون غــر املشــبعة )16(. وباملثــل، فــإن البيئــة الغذائيــة الداعمــة 

ــل  ــة، مث ــر الصحي ــة غ ــاول األغذي ــي عــن تن ــدف إىل الثن ــا أن ته ميكنه

األغذيــة الغنيــة بالطاقــة وتلــك التــي تفتقر إىل املغذيــات الدقيقــة )26(.

ــة  ــة«، بإزال ــة مواتي ــئ »بيئ ــزات أن تهي ويف هــذا الســياق ميكــن للُمحّف

العقبــات التــي تحــول دون اختيــار األغذيــة الصحيــة وتهيئــة »عوامــل 

ــزات أيضــاً إىل  ــارات. ويهــدف تنفيــذ املُحّف مُتكــن« جديــدة لهــذه الخي

ــح هــذا األســاس  ــار األســهل - ويوضَّ ــار الصحــي هــو الخي ــل الخي جع

ــى  ــاء ع ــة بالقض ــة املعني ــن اللجن ــادرة ع ــات الص ــي يف التوصي املنطق

ســمنة األطفــال، لتهيئــة بيئــة غذائيــة صحيــة وتحســن تغذيــة األطفــال 

ــع  ــدارس م ــي يف امل ــى األكل الصح ــزات ع ــذ املُحّف ــق تنفي )8(. ويتواف

عــدد مــن التوصيــات )8(؛ كــا يتســق مــع تطلعــات مبــادرة املــدارس 

املراعيــة للتغذيــة ونهــج املــدارس املُعــزِّزة للصحــة )27(. ويكتــي تعزيز 

الُنظــم الغذائيــة الصحيــة أهميــة قصــوى للحايــة مــن ســوء التغذيــة 

ــكل أشــكاله )11(.  ب

ــة يف  ــة والتغذي ــر األغذي ــذي يحــدد معاي ــل ال ــج املتكام ويف إطــار النه

املدرســة، ميكــن للُمحّفــزات أن تســهم يف تحقيــق بيئــة غذائيــة مدرســية 

ــإن  ــاع مارســات النظــام الغــذايئ الصحــي. وبالفعــل، ف ــن مــن اتّب مُُتكِّ

اســتعراض البيّنــات الخاصــة باإلجــراءات التغذويــة يف املــدارس تشــر إىل 

أن السياســات التغذويــة املدرســية التــي تضــم عنــارص نُُهجــاً متعــددة 

ــل  ــط بحصائ ــزات( ترتب ــج القامئــة عــى املُحّف ــد تشــمل الُنُه ــي ق )والت

النظــام الغــذايئ اإليجابيــة يف األطفــال )27(. ولــذا، فــإن النهــوج القامئــة 

عــى املُحّفــزات ميكــن أن تُســتخدم يف دعــم ســائر التدابــر املهمــة، مثــل 

ــي  ــة الت ــر األغذي ــدارس )15( وتوف ــة يف امل ــة والتغذوي ــر الغذائي املعاي

تســهم يف تحقيــق النظــام الغــذايئ الصحــي )16(.

ــن الدراســات القامئــة عــىل  ــة م دراســات الحــاالت: مجموع

ــية ــات املدرس ــزات يف البيئ املُحّف

ــزات  ــة عــى املُحّف ــع هــذه أمثل ــدم دراســات الحــاالت األرب تق

ــرت التدخــات املُعتمــدة حتــى  ــذة يف املــدارس. وقــد اختُ املنّف

يومنــا هــذا يف معظمهــا يف البلــدان املرتفعــة الدخــل، ويتجّســد 

تحديــداً  املُحّفــزات  وتتعلــق  الحــاالت.  دراســات  يف  ذلــك 

ــاً  ــا وفق ــا وتعديله ــر فيه ــي النظ ــا، وينبغ ــة به ــات الخاص بالبيئ

ــر. ــياق آخ ــا إىل س ــاء بنقله ــدم االكتف ــا، وع ــياق واختباره للس
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املتحــدة  بالواليــات  ابتدائيــة  مدرســة  يف  الفاكهــة  عــرض 

)39( األمريكيــة 

بحثــت هــذه الدراســة يف اختيــار التفــاح والرتقــال واســتهاكها 

وقــت الغــداء يف كافيريــا إحــدى املــدارس االبتدائيــة )مــن 

ــن 5  ــم ب ــراوح أعاره ــال ت ــع؛ أطف ــف الراب ــة إىل الص الحضان

و10 ســنوات(. ومَُتثَــل املُحّفــز الخاضــع لاختبــار يف تقديــم 

التفــاح والرتقــال يف شــكل نصــف مثــرة مقّســم إىل ثــاث رشائــح 

)يف اليــوم األول، يف وجــود 491 طفــاً( ويف شــكل مثــار كاملــة )يف 

ــاً(. ــاين، يف وجــود 488 طف ــوم الث الي

ــول حمــض  ــا محل ــي ُوضــع عليه ــاح )الت ــح التف  وُعرضــت رشائ

األســكوربيك حتــى ال يســود لونهــا( والرتقــال يف صحــون مفــردة 

ليضعهــا األطفــال عــى صــواين الطعــام يف اليــوم األول؛ ويف اليــوم 

الثــاين أتيحــت الثــار الكاملــة لألطفــال لوضعهــا عــى الصــواين. 

ــة  ــر مقارن ــار الرتقــال املقطــع واســتهاكه أعــى بكث وكان اختي

بالرتقــال الكامــل )اختــار 16,2% مــن األطفــال الرتقــال املقطــع 

يف حــن اختــار 5,5% منهــم الرتقــال الكامــل(. ولكــن مل يُشــاَهد 

أثــر ماثــل يف حالــة التفــاح، وأشــار الباحثــون إىل أن أثــر 

التقطيــع عــى الفاكهــة يتوقــف عــى نــوع الفاكهــة. وكشــفت 

ــر  ــال األصغ ــار األطف ــاالت اختي ــادة احت ــج أيضــاً عــن زي النتائ

ســناً للتفــاح والرتقــال عنــد تقطيعهــا إىل رشائــح، مقارنــة 

ــال  ــاالت اســتهاكهم للرتق ــادة احت ــال األكــر ســناً، وزي باألطف

عنــد تقطيعــه.
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املُحّفزات لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية

اســتُخدم مختلــف التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات يف البيئــات 

ــة  ــياقية املتعلق ــل الس ــتعراض للعوام ــد اس ــية )22-24(، ووَج املدرس

بالسياســات الغذائيــة والتغذويــة املدرســية أن التدخــات القامئــة عــى 

املُحّفــزات تُعــد مجديــة يف عمومهــا وتجــد قبــوالً مــن جانــب األطفــال 

ــة )18(. ــاب املصلح وأصح

التدخــات تغيــر  التــي ســبق تنفيذهــا يف  املُحّفــزات  واشــتملت 

مختلــف عنــارص تصميــم الخيــارات. ومثــال عــى ذلــك أن الدراســات 

ــا  ــرس تناوله ــة ويُ ــارات مــن األغذي ــل مــكان الخي ــد بحثــت يف تعدي ق

وترتيبهــا وطريقــة عرضهــا ومــدى جاذبيتهــا ووســمها والكميــات 

املتاحــة منهــا، والقواعــد واملعايــر املتعلقــة بالخيــارات )24-22(. 

ــرار  ــع الق ــى صن ــر ع ــن أجــل التأث ــة م ــزات املختلف ــر يف املُحّف ويُنظ

بطــرق مختلفــة، عــن طريــق مثــاً الحــد مــن الجهــد والعــبء اإلدرايك 

ــز  ــن، والركي ــار مع ــور خي ــادة ظه ــروز وزي ــز ال ــار، تعزي ــازم للخي ال

ــة )14(. ــراف االجتاعي ــن األع ــتفادة م ــذاق، واالس ــودة امل ــى ج ع

وال يتضمــن اســتخدام املُحّفــزات اســتبعاد أي خيــار مــن خيــارات 

ــزات يف  ــتخدام املُحّف ــن اس ــن ميك ــدارس؛ ولك ــة يف امل ــة املتاح األغذي

ــات  ــر والسياس ــق املعاي ــل تطبي ــا، مث ــر وتكميله ــائر التداب ــم س دع

التغذويــة املدرســية املتعلقــة بتوفــر األغذيــة ورشائهــا. وباملثــل، 

ــن  ــد م ــة ال يُع ــز االقتصادي ــى الحواف ــرة ع ــرات كب ــإن إدخــال تغي ف

املُحّفــزات )13(. وبعــد اعتــاد تقنيــات التحفيــز، ينصــب الركيــز عــى 

ــن  ــا، م ــل أو صياغته ــودة بالفع ــة املوج ــارات األغذي ــرض خي ــر ع تغي

ــة. ــارات الصحي ــز الخي ــل تعزي أج

ــر )28-32( للمســاعدة عــى  ــاذج واألُط ــد مــن الن ــد ُوضــع العدي وق

تعريــف املُحّفــزات، ويُعــد ذلــك مجــاالً متناميــاً للبحــث. ومثــال عــى 

ــة  ــار األغذي ــز عــى اختي ــاك اســتعراضاً الســتخدام التحفي ــك أن هن ذل

الصحيــة )33( صّنــف املُحّفــزات يف إطــار مقتبــس لتصنيــف مختلــف 

أنــواع التدخــات الخاصــة بتصميــم الخيــارات )34(، مبــا يف ذلــك إدخال 

ــم  ــة، وتقدي ــارات االفراضي ــى الخي ــة وع ــة املادي ــى البيئ ــرات ع تغي

املعلومــات، واســتخدام خاصيــة الــروز واألعــراف االجتاعيــة. وُصّنفت 

ــزات وفقــاً  ــل تلــوي للتدخــات القامئــة عــى املُحّف ــزات يف تحلي املُحّف

لتوجههــا اإلدرايك )مثــل التوســيم الوصفــي التغــذوي(، أو توجههــا 

العاطفــي )مثــل تركيزهــا عــى جوانــب اإلمتــاع(، أو توجههــا الســلويك 

)مثــل تيســر التنــاول( )35(.

ــزات املُســتخدمة يف البيئــات  ويعــرض الشــكل 2 مجموعــة مــن املُحّف

ــام  ــاً لنظ ــة وفق ــابق )14( ومصّنف ــل س ــن عم ــة م ــية؛ )مقتبس املدرس

 ،)33 مقتبــس لتصنيــف التدخــات الخاصــة بتغيــر الســلوك )34،

ــتهدف  ــار الغــذاء أو املــرشوب الصحــي املُس ــادة اختي ــة إىل زي والرامي

)مثــل املأكــوالت الخفيفــة أو الوجبــات الرئيســية أو حصــص األغذيــة 

الجانبيــة(. وعندمــا يكــون الغــذاء املُســتهدف هــو الخيــار غــر الصحــي 

والســلوك املُســتهدف هــو الحــد مــن اختيــاره، ميكــن تصميــم املُحّفزات 

لتثنــي عــن اختيــار الغــذاء املُســتهدف.

تغيري البيئة املادية.

ــن  ــارات م ــر لعــرض الخي ــكان - ميكــن اســتخدام هــذا التغي ــن امل تعي

األغذيــة الصحيــة يف مــكان ظاهــر؛ يف الصــف األول مثاً، أو أعــى القامئة، 

ــع.  ــكان الدف ــن م ــرب م ــارات األخــرى يف الكشــك أو بالق ــام الخي أو أم

ــة  ــارات مــن األغذي ــاد الخي ــكان أيضــاً إلبع ــر امل وميكــن اســتخدام تغي

غــر الصحيــة عــن مجــال نظــر الطفــل للثنــي عــن الخيــار غــر الصحــي. 

وميكــن لوضــع خيــارات األغذيــة يف مــكان أبعــد أو أقــل وضوحــاً أن يحــد 

عــى نحــو فعــال مــن اختيــاره )36، 37(، وأشــار تحليــل تلــوي للتدخات 

ــة والخــروات، إىل أن  ــي تســتهدف الفاكه ــزات الت القامئــة عــى املُحّف

املُحّفــزات املتعلقــة باملــكان كان لهــا األثــر األكــر )38(.

زيــادة التوافــر - ميكــن لهــذا التغيــر أن يعني زيــادة الحصة النســبية من 

خيــارات األغذيــة الصحيــة أو عــدد هــذه الخيــارات يف ســياق الخيــارات 

املعــّن )مثــل آلــة البيــع أو الكشــك(. وقــد ثبــت أن مــدى التوافــر يؤثــر 

عــى االختيــار وميكــن أن يســهم يف إحــداث تغيــر مجــد للســلوك )42(. 

وتشــمل اآلليــات املقرحــة التــي تســتند إليهــا اآلثــار امللحوظــة الناتجــة 

ــن  ــة اللذي ــراف االجتاعي ــادة الوضــوح واألع ــرات، زي ــن هــذه التغي ع

يشــار إليهــا بزيــادة التوافــر )14(.

التبايــن - يســلط هــذا التغيــر الضــوء عــى خيــارات األغذيــة الصحيــة 

أو يؤكدهــا مقارنــًة بالبدائــل األخــرى؛ بالركيــز عليهــا يف قامئــة املأكــوالت 

ــة  ــة الصحي ــارات األغذي ــول خي ــى ح ــار ع ــع إط ــاً )بوض ــية مث املدرس

ــرز  ــة. وي ــة جذاب ــة بطريق ــة الصحي ــارات األغذي ــرض خي ــاً(، أو بع مث

التبايــن خيــارات األغذيــة املُســتهدفة يف وســط محيطهــا وميكــن أن يؤثــر 

عــى التحيــز إىل األبــرز )الــروز اإلدرايك(، وجــذب الركيــز إىل الخيــارات 

األشــد بــروزاً، والســيا عندمــا تكــون الخيــارات املتاحــة متعــددة.

طريقــة العــرض - يتعلــق هــذا التغيــر بطريقــة عــرض خيــارات األغذيــة 

أو شــكلها. وتشــمل األمثلــة عــى ذلــك تقديــم خيــارات األغذيــة الصحية 

إىل األطفــال يف حاويــات معــدة مســبقاً )17(، وتقديــم الفاكهــة املقطعــة 

ــة الصحيــة  ــارات األغذي مســبقاً الجاهــزة لاســتهاك )39(، وتقديــم خي

ــة، وعــرض أرغفــة الخبــز املصنــوع مــن  عــى منّصــات أو أطبــاق جذاب

ــاً( )40(  ــوب مث ــكل قل ــى ش ــة )ع ــكال لطيف ــة يف أش ــوب الكامل الحب

وتوفــر امليــاه عــن طريــق مــردات امليــاه )41(.
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تغيري طرق تقديم املعلومات.

الوصــف - تشــمل هــذه التغيــرات إعطــاء أســاء وصفيــة جذابــة 

للخيــارات الغذائيــة الصحيــة املُســتهدفة، مثــل املانجــو الرائــع املــذاق، 

واملــاء البــارد املنعــش، والــذرة املقرمشــة، وكاري القنبيــط اللذيــذ، 

وبوريتــو الســمك املدهــش. ويلــزم إيــاء العنايــة لضــان ماءمــة اللغــة 

املســتخدمة للســن، فالوصــف الــذي يائــم أطفــال املدرســة االبتدائيــة 

ــر ســناً. ــال األك ــم األطف ــد ال يائ ق

وضــع العالمــات - تشــمل هــذه التغيــرات إضافــة الرمــوز )مثــل رمــوز 

»املشــاعر« أو شــعارات القلــب املفعــم بالصحــة( إىل خيــارات األغذيــة 

ــّزز  ــروز وأن يع ــى ال ــر ع ــك أن يؤث ــأن ذل ــن ش ــة )43، 44(. وم الصحي

االختيــار، والســيا يف الســياقات التــي يوجــد فيهــا العديــد مــن البدائــل 

التــي ميكــن االختيــار مــن بينهــا. وتشــر البيّنــات املســتجدة إىل أن 

الرســائل غــر امللحوظــة أفضــل مــن الرســائل الريحــة؛ حيــث كانــت 

احتــاالت اختيــار األغذيــة الصحيــة تزيــد عندمــا كانــت مــزّودة بشــعار 

القلــب بــدالً مــن عبــارة »خيــار صحــي« )45(.

ــم  ــد وجوده ــال عن ــث األطف ــى ح ــر ع ــذا التغي ــوي ه ــث - ينط الح

ــب يف  ــل ترغ ــاً »ه ــم مث ــال له ــأن يُق ــة؛ ب ــاص باألغذي ــكان الخ يف امل

ــاول تفاحــة مــع طعــام الغــداء؟«. ومــن شــأن الحــث اللفظــي مــن  تن

ــن  ــر م ــدر كب ــد بق ــة أن يزي ــا املدرس ــف/ كافتري ــي مقص ــل موظف ِقب

ــة  ــع وجب ــة م ــن الفاكه ــال اســتهاك حصــة م ــار األطف ــاالت اختي احت

الغــداء املدرســية )46(. وميكــن أن يــأيت الحــث يف شــكل عبــارات مكتوبة 

بوضــع وســم يحمــل عبــارة »طبــق اليــوم - تخــّر الغــذاء الطــازج« مثــاً 

ــة  ــاول الفاكه ــارة »تن ــتهدف )17( أو اســتخدام عب ــب الغــذاء املُس بجان

ــة« )47(. ــن الحيوي ــد م ــق مبزي ــروات وانطل والخ

تغيري الخيار االفرتايض:

ــار  ــل خي ــر جع ــذا التغي ــمل ه ــن أن يش ــة - ميك ــارات االفرتاضي الخي

ــأ  ــيقدم دون أن يلج ــذي س ــرايض ال ــار االف ــو الخي ــي ه ــذاء الصح الغ

ــن  ــه ل ــار الغالــب ألن ــذا سيشــكل الخي ــار الفعــي، ول الطفــل إىل االختي

يتطلــب إال أدىن قــدر مــن الجهــد اإلدرايك. كــا ميكــن أن يشــكل حجــم 

ــاً، وتشــر البيّنــات إىل أن تغيــر حجــم  الحصــة املقدمــة حجــاً افراضي

الحصــة قــد يكــون أشــد فّعاليــة يف حــال األطفــال األكــر ســناً منــه يف 

ــار )48(. ــال الصغ األطف

وتعــد املُحّفــزات الــواردة يف الشــكل 2 بعــض مــن األمثل الكثــرة املمكنة. 

وقــد ُصّنفــت املُحّفــزات املعروضــة وفقــاً للنــوع، ولكــن بعــض املُحّفزات 

قــد تنطــوي عــى ســات تتعلــق بأكــر مــن نــوع واحــد أو فئــة واحــدة. 

كــا أن التدخــل الواحــد قــد ينطــوي عى ُمحّفــزات متعددة، مثــل املكان 

بالنســبة إىل أحــد األغذيــة املُســتهدفة والعــرض بالنســبة إىل اآلخــر، مثــل 

ــاء  ــة يف وع ــة، ووضــع الفاكه ــة صــف األغذي وضــع الخــروات يف بداي

جــذاب )49( وبالفعــل فــإن بعــض البيّنــات تشــر إىل ميــزة التدخــات 

التــي تعتمــد ُمحّفــزات متعــددة )48(. وميكــن أيضــاً توليــف املُحّفــزات 

الخاصــة بالغــذاء املُســتهدف نفســه )مثــل وضعــه عــى مســتوى النظــر 

وتزويــده بعبــارة حــث مكتوبــة(. كــا ميكــن دمــج جوانــب أخــرى، مثــل 

مُتكــن األطفــال مــن طلــب الغــداء املــدريس مســبقاً، الــذي قــد يــؤدي 

إىل اختيارهــم ألغذيــة صحيــة )50(. وميكــن اعتــاد الطلــب املســبق إىل 

جانــب املُحّفــزات الخاصــة بقامئــة الطعــام املدرســية، مــن قبيــل وضــع 

ــي  ــية الت ــام املدرس ــة الطع ــى قامئ ــتهدفة يف أع ــة املُس ــارات األغذي خي

يختــار منهــا األطفــال )أو اآلبــاء أو مقدمــو الرعايــة(.

دراسة الحالة 2 

ُمحّفــزات متعــددة لتنــاول األغذيــة النباتيــة يف مدرســة ثانويــة 

يف اململكــة املتحــدة )17(

بحثــت هــذه الدراســة يف تأثــر املُحّفــزات املتعــددة عــى 

ــن 11 و18  ــراوح أعارهــم ب ــارات املراهقــن )980 طفــاً ت خي

ــة.  ــة يف مقصــف إحــدى املــدارس الثانوي ــة النباتي ســنة( لألغذي

النباتيــة،  اليــوم  أطبــاق  املُســتهدفة هــي  األغذيــة  وكانــت 

والشــطائر التــي تحتــوي عــى الســلطة، ومثــار الفاكهــة الكاملــة، 

وســلطة الفواكــه املقدمــة يف أطبــاق. وكان هــذا التدخــل متعــدد 

العنــارص وشــمل تغيــرات يف املــكان والتوافــر والعــرض والحــث 

ــات. والعام

 وتضمنــت املُحّفــزات وضــع الفاكهــة عــى منّصــة بالقــرب مــن 

خزينــة الدفــع، وتقديــم أطبــاق اليــوم النباتيــة يف أوعيــة تُحمــل 

إىل الخــارج، واســتخدام ملصقــات عليهــا رمــوز املشــاعر )الوجــوه 

املبتســمة( عــى الشــطائر التــي تحتــوي عــى الســلطة، وعبــارات 

ــارات  ــت عب ــتهدفة. وكان ــة املُس ــى األغذي ــة ع ــث املكتوب الح

ــاق  ــازج« ألطب ــذاء الط ــّر الغ ــوم - تخ ــق الي ــي »طب ــث ه الح

ــوي  ــطائر تحت ــة، و«ش ــك« للفاكه ــدة ل ــة، و«مفي ــوم النباتي الي

عــى املزيــد - احصــل عــى املزيــد يف شــطرتك« للشــطائر التــي 

ــع  ــر جمي ــك، زاد تواف ــن ذل ــاً ع ــلطة. وفض ــى الس ــوي ع تحت

ــتهدفة.  ــة املُس األغذي

وقــد زاد اختيــار أنــواع األغذيــة املُســتهدفة زيــادة كبــرة أثنــاء 

التدخــل، وتضاعفــت احتــاالت اختيــار املراهقــن لألغذيــة 

ــن  ــاً ع ــايس. وفض ــدل األس ــًة باملع ــرة مقارن ــتهدفة 2,5 م املُس

األثــر املســتقل للتدخــل عــى اختيــار األغذيــة املُســتهدفة، 

كان هنــاك أثــر عــى اختيــار الفاكهــة والخــروات والســلطات 

بصفــة عامــة، حيــث تضاعفــت احتــاالت اختيــار الطــاب 

للفاكهــة أو الخــروات أو الســلطة أثنــاء التدخــل ثــاث مــرات 

ــايس. ــدل األس ــًة باملع مقارن

دراسة الحالة التالية يف الصفحة 17
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الشكل 2  
مجموعــة مــن املُحّفــزات املختلفــة يف البيئــة الغذائيــة املدرســية )أمثلــة مقتبســة )14( ومصّنفــة وفقــاً لنظــام مقتبــس لتصنيــف تدخــالت تغيــر 

ــلوك )33، 34((. الس

تغيري البيئة املادية
تعيــني املــكان - وضــع الغــذاء املُســتهدف عــى مســتوى النظــر يف آلــة البيــع )الصــورة 1(، أو وضعــه يف مقدمــة صــف الخيــارات املتاحــة يف املقصــف/ 

الكافتريــا )الصــورة 2(، أو يف مقدمــة قامئــة الطعــام املدرســية، أو بالقــرب مــن خزينــة الدفــع يف املقصــف/ الكافتريــا، أو أمــام الخيــارات األخــرى يف 

أكشــاك األغذيــة أو مراكــز األغذيــة األخــرى.

الصورة 1 - بعد الصورة 1 - قبل

الصورة 2 - بعد الصورة 2 - قبل

زيادة التوافر - مثل توفر املزيد من الغذاء املُستهدف يف آلة البيع )الصورة 3( أو لدى بائع األغذية )الصورة 4( أو يف أي مركز آخر لألغذية.

الصورة 3 - بعد الصورة 3 - قبل

الصورة 4 - بعد الصورة 4 - قبل

PLACEMENT PLACEMENT

PLACEMENT PLACEMENT

AVAILABILITY AVAILABILITY

AVAILABILITY AVAILABILITY
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PRESENTATION

تغيري البيئة املادية تابع
التبايــن - مثــل مُتييــز الغــذاء املُســتهدف يف قامئــة الطعــام املدرســية )الصــورة 5(، أو بطريقــة عرضــه يف كافيريــا املأكــوالت الخفيفــة أو كشــك األغذيــة 

أو يف أي مركــز آخــر مــن مراكــز األغذيــة.

الصورة 5 - بعد CONTRASTالصورة 5 - قبل CONTRAST

طريقة العرض - مثل تقديم الغذاء املُستهدف مقطعاً إىل رشائح )الصورة 6(، أو عى منّصات جّذابة )الصورة 7(، أو يف أوعية تُحمل إىل الخارج.

الصورة 6 - بعد PRESENTATIONالصورة 6 - قبل

الصورة 7 - بعد الصورة 7 -قبل
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تغيري طرق تقديم املعلومات
الوصف - مثل إعطاء الغذاء املُستهدف اساً جذاباً يف قامئة الطعام املدرسية )الصورة 8( أو عى وسم الغذاء.

الصورة 8 - بعد DESCRIPTIVESالصورة 8 - قبل DESCRIPTIVES

وضــع العالمــات - مثــل وضــع وجــه مبتســم عــى الوســوم أو عــى أوعيــة األغذيــة املُســتهدفة )الصــورة 9(، يف املقصــف/ الكافتريــا أو الكشــك أو آلــة 

البيــع أو أي مركــز آخــر مــن مراكــز األغذيــة.
SEMIOTICS SEMIOTICS

الصورة 9 - بعد الصورة 9 - قبل

الحــث - مثــل ترويــج العاملــن يف املقصــف/ الكافتريــا أو صاحــب الكشــك أو بائــع األغذيــة للغــذاء املُســتهدف )الصــورة 10(، أو وضــع وســم يحــث 

عــى اختيــار هــذا الغــذاء.

الصورة 10 - بعد الصورة 10 - قبل
PROMPTS PROMPTS

تغيري الخيار االفرتايض
الخيــارات االفرتاضيــة - مثــل تقديــم الطعــام أو الــرشاب املُســتهدف بوصفــه خيــاراً افراضيــاً )تقــدم الوجبــات مــع املــاء بوصفــه خيــاراً افراضيــاً مثــاً، 

الصــورة 11(.

الصورة 11 - بعد الصورة 11 - قبل
DEFAULTS DEFAULTS
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البّينات الدالة عىل الفّعالية

عنــد وضــع االســراتيجيات املســّندة بالبيّنــات ملعالجــة تغذيــة األطفــال، 

مــن األهميــة مبــكان النظــر يف مــدى فّعاليــة املُحّفــزات يف تغيــر خيارات 

األغذيــة. فالبيّنــات تشــر إىل أن املُحّفــزات قــد تــؤدي إىل تغــّرات 

ــف يف  ــزات تختل ــة، ولكــن املُحّف ــار األغذي صغــرة لكــن مهمــة يف اختي

مــدى فّعاليتهــا ويكتــي الســياق املعنــي أهميــة. وأفــاد اســتعراض بــأن 

ــزات ذات  ــأن املُحّف ــن املتوســطة والصغــرة، وب ــراوح ب ــر ت أحجــام األث

ــراً  ــم أث ــارات( أعظ ــاول الخي ــهولة تن ــر س ــل تغي ــلويك )مث ــه الس التوج

مــن املُحّفــزات ذات التوجــه اإلدرايك )مثــل التوســيم( )35(. وركــز هــذا 

االســتعراض حــراً عى التدخــات يف الســياقات امليدانيــة )أي املقاصف/ 

الكافيريــات املدرســية ومتاجــر البقالــة(؛ ووجــد أن متوســط حجــم األثــر 

صغــر ومــع ذلــك فقــد تُرجــم إىل تغــّر كبــر )7,2%( يف اســتهاك الطاقــة 

)35(. ويكشــف ذلــك، عنــد النظــر إليــه عــى أســاس ســكاين، عــن التغير 

املحتمــل الــذي قــد تحدثــه التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات. وعــى 

الرغــم مــن أن التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات تعــود بأثــر متوســط أو 

صغــر الحجــم، فينبغــي النظــر يف تنفيذهــا نظــراً إىل انخفــاض تكلفتهــا. 

وقــد تبــّن، بالفعــل أن أثــر املُحّفــزات عمومــاً املقــاس عــى أســاس ُمعّدل 

مــن حيــث التكلفــة يتجــاوز يف كثــر مــن األحيــان أثــر األدوات التقليدية، 

ــم ينبغــي زيــادة اعتــاده إىل جانــب  مــا يشــر إىل أن التحفيــز نهــج قيِّ

السياســات التقليديــة )51(.

وقــد بحثــت عــدة دراســات يف أثــر املُحّفــزات املختلفــة عــى الخيــارات 

ــات املتاحــة إىل  ــداً، )22، 48، 52( وتشــر البيّن ــال تحدي ــة لألطف الغذائي

ــي  ــتعراض منهج ــاد اس ــر. وأف ــد بالخ ــاً يَِع ــزات عموم ــذ املُحّف أن تنفي

ــق  ــي تتعل ــال( الت ــزات )لألطف ــة القامئــة عــى املُحّف للتدخــات الغذائي

ــددة،  ــزات املتع ــة واملُحّف ــث/ التهيئ ــم والح ــر والحج ــرض والتواف بالع

بحــدوث تغيــر إيجــايب يف 33 دراســة مــن أصــل 40 دراســة )%83( 

)52(. ووجــد اســتعراض منهجــي آخــر للتدخــات التــي تســتخدم الــرؤى 

الســلوكية )مبــا يف ذلــك املُحّفــزات مثــل التغيــرات املدخلــة عــى البيئــة 

املاديــة، والــروز، والخيــارات االفراضيــة( لتحســن النظــام الغــذايئ 

لألطفــال، أن ثاثــة أربــاع )74%( التدخــات تقريبــاً كانــت فّعالــة يف تغير 

الحصائــل املتعلقــة بالنظــام الغــذايئ لألطفــال )48(. وجــاء الكثــر مــن 

ــات  ــن البيئ ــواردة يف هــذه االســتعراضات )48، 52( م ــات ال هــذه البيِّن

املدرســية.

كــا تناولــت االســتعراضات املنهجيــة التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات 

ــز أحــد االســتعراضات عــى  ــات املدرســية حــراً )22-24(. ورك يف البيئ

التدخــات الراميــة إىل تعزيــز مدخــول الخــروات يف املــدارس؛ وشــمل 

ــروات  ــرض الخ ــة ع ــم وطريق ــاط التقدي ــاً بأمن ــق مث ــات تتعل دراس

والتغيــرات املُدخلــة عــى البيئــة املادية )24(. وتضمن االســتعراض تســع 

دراســات مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ودراســتن من كنــدا وواحدة 

مــن الدامنــرك، وأبلــغ عــن نتائــج غــر قاطعــة، ســلطت الضــوء عــى عدم 

التجانــس بــن العــدد املحــدود مــن الدراســات )24(. ونظــر اســتعراض 

منهجــي آخــر أكــر حجــاً يف التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات )التــي 

تشــمل املــكان/ الســهولة والتســويق/ الرويــج، واألنــواع/ الحصــة 

واملُحّفــزات املتعــددة( يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة )23(. واســتناداً 

ــغ عددهــا 29 دراســة  ــي خضعــت لاســتعراض والبال إىل الدراســات الت

)26 دراســة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ودراســة واحــدة مــن كل 

ــدا  ــا العظمــى وآيرلن ــة املتحــدة لريطاني ــن أســراليا وفرنســا واململك م

الشــالية(، وخلــص الباحثــون إىل أن التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات 

ــر  ــح األث ــزم توضي ــة، ومــازال يل ــار األغذي ــاً باختي ــط ارتباطــاً إيجابي ترتب

عــى االســتهاك )23(. وتنــاول اســتعراض منهجــي آخــر بحــث اســتخدام 

املُحّفــزات )مبــا يف ذلــك تغيــر ترتيــب خيــارات األغذيــة الصحيــة 

ــز  ــا( لتعزي ــا ومعايره ــهولة تناوله ــا وس ــمها وجاذبيته ــا ووس وتوافره

ــمل  ــية )22(. وش ــات املدرس ــة يف الكافيري ــة الصحي ــارات الغذائي الخي

االســتعراض 24 دراســة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودراســة مــن 

اململكــة املتحــدة؛ وأشــارت النتائــج إىل زيــادة اختيــار األغذية املُســتهدفة 

)الخيــارات الصحيــة( يف 17 دراســة، وأشــارت 11 دراســة إىل حــدوث تغّر 

كبــر يف االســتهاك )22(. وعــى الرغــم مــن أن االســتعراض أقــر بوجــود 

أوجــه للقصــور يف الدراســات وأوىص بتوخــي الحــذر عنــد تفســر النتائــج 

فقــد أشــار إىل انخفــاض تكلفــة املُحّفــزات والفائــدة التــي قــد تعــود بهــا 

عــى الصحــة العامــة )22(.

ويف اإلجــال، يبــدو أن البيّنــات الدالــة عــى تعزيــز املُحّفــزات الختيــار 

األغذيــة الصحيــة يف املــدارس متباينــة، ولكن نظــراً إىل التكلفــة املنخفضة 

نســبياً للُمحّفــزات ووجــود التصميــم الســائد للخيــارات، ينبغــي تنفيــذ 

ــة  ــال لألغذي ــار األطف ــم اختي ــزات لدع ــى املُحّف ــة ع ــات القامئ التدخ

الصحيــة. وميكــن لتصميــم الخيــارات املُراعــي للتغذيــة أن يســهم 

ــل  ــن قبي ــود األخــرى، م ــل الجه ــة، وأن يُكّم ــة الصحي ــار األغذي يف اختي

سياســات األغذيــة والتغذيــة املدرســية، )15( ورشاء األغذيــة، الراميــة إىل 

ــة )16(. ــة الصحي ــق الُنظــم الغذائي تحقي
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كيفية تصميم املُحّفزات

املــدارس،  يف  املُحّفــزات  عــى  القامئــة  للتدخــات  التخطيــط  عنــد 

ــياق، أي أن  ــددة الس ــزات مح ــأن املُحّف ــرار ب ــكان اإلق ــة مب ــن األهمي م

ــذ  ــي تنف ــة املحــددة الت ــا وأثرهــا املحتمــل يتوقــف عــى البيئ ماءمته

فيهــا. وتشــمل العوامــل الســياقية التــي قــد تؤثــر عــى تنفيــذ املُحّفــز 

وفّعاليتــه يف ســياق معــّن، مــدى قبــول املُحّفــزات يف صفــوف أصحــاب 

املصلحــة املعنيــن، وجــدوى املُحّفــزات، وإمكانيــة تعميم البيّنــات الدالة 

عــى فّعاليــة املُحّفــزات. وينبغــي تحليــل هــذه العوامــل الســياقية مــن 

املنظــور الخــاص مبجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك 

موظفــو الخدمــات الغذائيــة والطــاب واآلبــاء وموظفــو املــدارس عــى 

ــي ينبغــي النظــر  ــب األخــرى الت ــف املســتويات. وتشــمل الجوان مختل

ــات أو  ــة، واملغذي ــر األغذي ــة، وتواف ــة والثقافي ــات الغذائي ــا األفضلي فيه

األغذيــة املحــددة املثــرة للشــواغل )زيــادة املدخــول مــن مغذيــات أو 

ــل  ــذه العوام ــض ه ــّكل بع ــد تش ــاً(. فق ــه، مث ــة أو نقص ــة معين أغذي

ــة؛ ولذلــك، فمــن املهــم  ــات تحــول دون التنفيــذ يف ســياقات معيّن عقب

تقييــم هــذه املســائل ومعالجتهــا يف إطــار تصميــم التدخــل القائــم عــى 

ــه. ــاره أو التوّســع في ــزات قبــل اختب املُحّف

اإلجــراءات الراميــة إىل توجيــه املُحّفــزات لتعزيــز األكل الصحــي يف 

ــدارس امل

يوضــح هــذا الفــرع العنــارص الرئيســية التــي ينبغــي النظــر فيهــا عنــد 

تنفيــذ التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات والراميــة إىل تحويــل الخيــارات 

الغذائيــة إىل خيــارات األكل الصحــي يف املــدارس. وقبــل اتخــاذ أي إجــراء 

ــرار  ــاع( الق ــع )صّن ــد صان ــي تحدي ــدارس، ينبغ ــع يف امل ــى أرض الواق ع

ــه  ــرار توجي ــر للق ــد أو أك ــع واح ــيتوىل صان ــن. وس ــم املُختاري واملُصّم

التغيــر، ويتــوىل ُمصّمــم املُحّفــزات تصميــم املُحّفــزات. وميكن للقــرارات 

املتعلقــة بالتدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات للتأثــر عى اختيــار األغذية 

يف البيئــات املدرســية، أن تنّفــذ عــى أيــدي صّنــاع القــرار عــى املســتوى 

ــراءات  ــاذ إج ــن اتخ ــة. وميك ــتوى املدرس ــى مس ــي وع ــي واملح الوطن

بشــأن مدرســة واحــدة أو عــى نحــو جاعــي يف مــدارس متعــددة )يف 

املــدارس مثــاً التــي تديرهــا ســلطة املنطقــة نفســها أو التــي تخدمهــا 

رشكات توريــد األغذيــة نفســها(. 

ــد  ــم تحدي ــن امله ــا، م ــزم اعتاده ــي يل ــزات الت ــة املُحّف ــل مناقش وقب

صانــع القــرار املعنــي الــذي يُعــد بالــغ األهميــة لقطــع االلتــزام وتوجيــه 

ــة  ــة يف الصفح ــة املرجعي ــر القامئ ــة )انظ ــتوى املدرس ــى مس ــل ع العم

14(. ويتــوىل صانــع القــرار إذكاء الوعــي، والدعــوة إىل تنفيــذ التدخــات، 

وتنســيق السياســات العامــة وعمليــة التنفيــذ. وســيتوىل هــذا الشــخص 

مســؤولية األغذيــة املدرســية واإلرشاف عليهــا، وســيمثل الشــخص الــذي 

ميكنــه توليــد الطلــب أو الفرصــة إلجــراء التغيــر املطلــوب.

ولتوجيــه التغيــرات املدخلــة يف املــدارس، مــن املهــم تحديــد املُصّمــم 

املختــار؛ أي الشــخص األقــدر عــى تصميــم التغيــرات التــي تتميــز بهــا 

ــة،  ــارات األغذي ــن خي ــر أماك ــل تغي ــا، )مث ــان تنفيذه ــزات وض املُحّف

ــون  ــن أن يك ــة(. وميك ــرض األغذي ــة ع ــر طريق ــة الوســوم، وتغي وإضاف

ــي أو  ــرار الرئي ــذ الق ــذي يتخ ــه ال ــخص نفس ــو الش ــخص ه ــذا الش ه

شــخص آخــر. وســيتوقف ذلــك، إىل حــد كبــر، عــى املــكان الــذي يُنظــر 

فيــه يف اختيــار الغــذاء )مثــل املقصــف/ الكافيريــا املدرســية، أو كشــك 

ــات  ــع(، والرتيب ــة البي ــة، أو آل ــع األغذي ــن« أو بائ ــة، أو »الكانت األغذي

ــد  ــات الحكوميــة لتوري ــل الخدم املدرســية الخاصــة باملشــريات )مث

األغذيــة أو صاحــب كشــك األغذيــة الخــاص(. وبــرف النظــر عــن ذلــك، 

ــب أن  ــار، ويج ــم املخت ــدور املُصّم ــد ب ــخص واح ــع ش ــب أن يضطل يج

ــة يف  ــوات املوضح ــاع الخط ــت يف اتب ــتثمر الوق ــؤولية ويس ــوىل املس يت

ــزات. ــذ املُحّف ــة تنفي ــه عملي الشــكل 3، ويوّج

وعــادة مــا تكــون ُمحّفــزات اختيــار األغذيــة الصحيــة يف املــدارس مبارشة 

ــل يف  ــي تعم ــارات الت ــم الخي ــم تصمي ــن فه ــة. ولك ــة التكلف ومنخفض

ــب  ــزات، يتطل ــك املُحّف ــذ تل ــزات املامئــة وتنفي ــار املُحّف إطارهــا واختي

ــارات  ــاع القــرار وُمصّممــي الخي الوقــت والجهــد. كــا يتعــّن عــى صّن

ــه  ــل، فإن ــع. وباملث ــم عــى أرض الواق إرشاك أصحــاب املصلحــة ومُتكينه

للعمــل عــى مســتوى املناطــق، مــن األهميــة مبــكان إقامــة التحالفــات 

مــع أصحــاب املصلحــة عــى نطــاق املــدارس لضــان التنفيــذ والرصــد 

الفّعالــن.

الخطــوات الرئيســية إلعــداد املُحّفــزات للتشــجيع عــىل األكل الصحــي يف 

ــة وتنفيذها املدرس

يقــدم هــذا القســم ملحــة عامــة عــن االعتبــارات التــي ينبغــي مراعاتهــا 

عنــد وضــع املُحّفــزات وتنفيذهــا يف املــدارس. وتنطــوي العمليــة نفســها 

عــى عــدد مــن الخطــوات، توضــح فيــا يــي.

الخطوة 1- استكشف تصميم الخيارات السائد

الخطــوة 2- حــدد خيــارات األغذيــة واملرشوبــات التــي ستســتهدفها 

التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات

ــة  ــزات النهائي ــر املُحّف ــزات واخ ــرة للُمحّف ــة قص ــع قامئ ــوة 3- ض الخط

ــتُنّفذ ــي س الت

الخطوة 4- نفذ املُحّفزات

الخطوة 5- ارصد للتحقق من دقة األداء واألثر واالستدامة

13



قامئة مرجعية

من الذي قد يهتم باملُحّفزات للتشجيع عىل األكل الصحي يف املدارس

يُعــد أصحــاب املصلحــة املذكــورون فيــا يــي مؤهلــن بصفــة خاصــة لبــدء تنفيــذ املُحّفــزات يف املــدارس أو االضطــاع بــدور فيــه عــى النحــو 

املبــّن يف موجــز السياســات هــذا:

املوظفون الحكوميون املسؤولون عن األغذية املدرسية يف منطقة أو مدينة أو إقليم ما

أخصائيو التغذية املسؤولون عن األغذية املدرسية يف منطقة أو مدينة أو إقليم ما

رئيس لجنة إدارة املدارس املسؤول عن األغذية املدرسية

مدير املدرسة أو الناظر أو كبر املدرسن

كبار املديرين يف املدرسة املسؤولون عن توريد األغذية

مديرو رشكات توريد األغذية للمدارس

مديرو الفريق املدريس املسؤول عن توريد األغذية 

الباعة املتعاقدون مع املدرسة أو املُّرح لهم ببيع األغذية يف مقر املدرسة

مجلس اآلباء أو الجاعات املنظمة األخرى 

ممثلو الطاب، مثل مجلس الطاب أو اتحاد الطاب

وميكــن اختيــار الدعــاة وصّنــاع القــرار الرئيســين مــن بــن الفئــات املذكــورة أعــاه. وميكــن للدعــاة وصّنــاع القــرار أن يــؤدوا دوراً يف املطالبــة 

أو الحــث عــى اتخــاذ إجــراءات لتعديــل تصميــم الخيــارات يف مختلــف مراكــز األغذيــة يف املــدارس. ويتــوىل ُمصّمــم خيــارات األغذيــة وضــع 

تصميــم خيــارات األغذيــة.

هل ميكنك أن تكون ُمصّمم خيارات األغذية؟

ُمصّمــم الخيــارات هــو الشــخص الــذي يتــوىل تصميــم التغيــرات التــي ســتُدخل عــى تصميــم خيــارات األغذيــة، واإلرشاف عــى تنفيذهــا. 

ــة أو االســتعانة بأشــخاص  ــار معــّن مــن األغذي ــز خي ــارشة لتعزي ــا مب ــرات التــي وضعته ــذ التغي ــك تنفي ــارات، ميكن ــم الخي وبصفتــك ُمصّم

آخريــن للتنفيــذ العمــي للتغيــرات التــي صّممتهــا. وميكنــك تصميــم املُحّفــزات بنفســك )باتبــاع الخطــوات املوضحــة(، أو ترشــيح شــخص 

آخــر يكــون أقــدر منــك عــى ذلــك، أو االســتعانة بدعــم الخــراء الخارجيــن لتنفيــذ الخطــوات املــوىص بهــا.

الخطوة 1- استكشف تصميم الخيارات السائد
ــارات  ــم خي ــاً لتصمي ــاً تفصيلي ــة وصف ــزات املامئ ــم املُحّف ــب تصمي يتطل

األغذيــة القائــم بالفعــل. وميكــن أن يكــون ذلــك مثــاً عــن طريــق مراقبــة 

املــكان أثنــاء تقديــم الخدمــات الغذائيــة لفهــم كيفيــة اســتخدام األطفــال 

ــر املــكان ورســم خرائطــه،  ــار، وتصوي ــات االختي للمــكان وإجرائهــم لعملي

وإجــراء مقابــات مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســين )مثــل موظفــي 

الخدمــات الغذائيــة وبائعــي األغذيــة(، وإجــراء مناقشــات جاعــات الركيــز 

ــة يف املدرســة. مــع األطفــال الكتســاب فهــم أفضــل الختياراتهــم الغذائي

ــي  ــات الت ــة واملرشوب ــارات األغذي ــدد خي ــوة 2- ح الخط
ــزات ــىل املُحّف ــة ع ــالت القامئ ــتهدفها التدخ ستس

ــي  ــن ينبغ ــين اللذي ــن األساس ــاً بالعنري ــان 2 و3 أساس ــق الخطوت تتعل

النظــر فيهــا معــاً، وهــا خيــارات األغذيــة املُســتهدفة واملُحّفــزات. 

وتتعلــق الخطــوة 2 باألغذيــة واملرشوبــات املتاحــة يف مركــز اختيــار 

األغذيــة، وكيفيــة تحديــد األغذيــة املُســتهدفة بالرويــج أو بالثنــي عنهــا. 

وينبغــي يف الحــاالت املُثــى أن تسرشــد هــذه الخطــوة بتقييــم الركيبــة 

ــارات  ــن خي ــات ع ــع البيان ــة املدرســية وبجم ــارات األغذي ــة لخي التغذوي

ــة. ــت متاح ــا كان ــدارس، حيث ــال يف امل ــا األطف ــي يختاره ــة الت األغذي

الغــذاء أو املــرشوب املُســتهدف )مثــل األكلــة الخفيفــة أو الوجبة الرئيســية 

ــه.  ــي عن ــزم تشــجيعه أو الثن ــذي يُعت ــار ال ــة( هــو الخي أو الحصــة الجانبي

ــتناد إىل  ــر باالس ــع املعاي ــن وض ــتهدفة، ميك ــة املُس ــد األغذي ــد تحدي وعن

معايــر التغذيــة الخاصــة بالُنظــم الغذائية الصحيــة )16(. وميكن اســتعراض 

املــوارد ذات الصلــة، ومــن األمثلــة عــى املــوارد املوجــودة بالفعــل املعايــر 

بالسياســات؛ واملبــادئ  الخاصــة  التدابــر  الــواردة يف ســائر  التغذويــة 

التوجيهيــة الغذائيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة القامئــة عــى املغذيــات أو 

األغذيــة؛ والنــاذج اإلقليميــة ملواصفــات املغذيــات؛2 واإلرشــادات التغذويــة 

ــن  ــة، م ــة العاملي ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــورات الص ــل املنش ــة، مث الدولي

قبيــل صحيفــة الوقائــع بشــأن النظــام الغــذايئ الصحــي )11(، و5 مفاتيــح 

ــرشب )54(،  ــاه ال ــع بشــأن مي ــة وقائ ــذايئ صحــي )53(، وصحيف لنظــام غ

وغرهــا مــن مــوارد املنظمــة املتعلقــة باالحتياجــات مــن املغذيــات 

ــذايئ  ــام الغ ــية للنظ ــادئ األساس ــة )55(، واملب ــة الغذائي ــادئ التوجيهي واملب

الصحــي. وبهــذه الطريقــة، ميكــن تحديــد األغذيــة أو املرشوبــات بوصفهــا 

ــن أن  ــة. وميك ــزات الاحق ــز املُحّف ــح موضــع تركي ــة ُمســتهدفة لتصب أغذي

تكــون هــذه املعايــر خاصــة بالســياق املحــدد، كــا ميكــن أن تســتند إىل 

املغذيــات أو األغذيــة أو تقنيــات التحضــر )16(. وينبغــي تحديــد األغذيــة 

واملرشوبــات املُســتهدفة وفقــاً للســياق املحــي وطــاب املــدارس املحليــة 

https://iris.( ــة ــدان األمريكي ــة للبل ــة الصح ــات ملنظم ــات املغذي ــوذج مواصف ــة )https://apps.who.int/iris/handle/329956/10665(؛ ومن ــة العاملي ــة الصح ــع ملنظم ــي التاب ــم األفريق ــات لإلقلي ــات املغذي ــوذج مواصف 2  من

ــع للمنظمــة )https://apps.who.int/iris/handle/255260/10665(؛  ــم رشق املتوســط التاب ــال يف إقلي ــة لألطف ــات غــري الكحولي ــة واملرشوب ــات لتســويق األغذي ــات املغذي paho.org/handle/18621/10665.2(؛ ومنــوذج مواصف
https://apps.who.int/iris/( ــيا ــم رشق آس ــات إلقلي ــات املغذي ــة ملواصف ــوذج املنظم ــة )https://apps.who.int/iris/handle/152779/10665(؛ ومن ــع للمنظم ــي األورويب التاب ــب اإلقليم ــات للمكت ــات املغذي ــوذج مواصف ومن

ــادئ                                                                                      (. ــط اله ــرب املحي ــم غ ــات إلقلي ــات املغذي ــة ملواصف ــوذج املنظم  )handle/253459/10665(؛ ومن
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)فقــد يُشــجع مثــاً عــى عــدم الرويــج للحليــب الكامــل الدســم يف بعــض 

األقاليــم أو الســياقات، وعــى الرويــج لــه يف أقاليــم أخــرى(. وباملثــل، ينبغي 

ــل الجهــود األخــرى مثــل معاير  للُمحّفــزات املُســتخدمة يف املــدارس أن تُكمِّ

ــة  ــرشاء األغذي ــة ب ــات املتعلق ــية )15( والسياس ــة املدرس ــة والتغذي األغذي

ــة )16(. ــة الصحي ــق الُنظــم الغذائي لتحقي

ــا  ــوح، في ــتهدف بوض ــلوك املُس ــد الس ــة تحدي ــذه املرحل ــي يف ه وينبغ

يتعلــق باألغذيــة املُســتهدفة )مثــل زيــادة اختيــار الفاكهــة والخــروات 

ــات املحــاة بالســكر(. وينبغــي أن يســتند  ــار املرشوب أو الحــد مــن اختي

ــة. ــة ذات الصل ــر التغذي ــر املنشــود أو إىل معاي الســلوك إىل التغي

واخــرت  للُمحّفــزات  قصــرة  قامئــة  ضــع   -3 الخطــوة 
ســُتنّفذ التــي  النهائيــة  املُحّفــزات 

تتعلــق هــذه الخطــوة بتحديد املُحّفــزات املمكنــة لرويج األغذية املُســتهدفة 

ــارات  ــتهدفة )خي ــة املُس ــن األغذي ــي ع ــة( أو الثن ــة الصحي ــارات األغذي )خي

األغذيــة غــر الصحيــة(؛ باالســتناد مثــاً إىل املُحّفــزات التــي اســتُخدمت مــن 

قبــل، مثــل تلــك املشــار إليهــا يف الشــكل 2 يف الفــرع 4 ويف دراســات الحــاالت. 

ومــن األهميــة مبــكان النظــر يف مــدى ماءمــة أي ُمحّفــز مــن هــذه املُحّفزات 

ــتند  ــي أن تس ــتهدفة. وينبغ ــة املُس ــب األغذي ــه ليناس ــة تعديل أو يف إمكاني

ــارات، ويتحقــق ذلــك عــن طريــق  ــد لتصميــم الخي ــزات إىل فهــم جي املُحّف

ــرة  ــة وضــع قامئــة مخت ــذه الطريق ــاه. وميكــن به أنشــطة الخطــوة 1 أع

ــارات  ــم الخي ــتهدفة املحــددة وتصمي ــة املُس ــم األغذي ــي تائ ــزات الت للُمحّف

الســائد. وتُختــار املُحّفــزات النهائيــة التــي ســتُنّفذ مــن القامئــة املختــرة، ثــم 

تُنقــح وتخضــع لاختبــار يف نهايــة املطــاف قبــل أن تُعتمــد. وتتطلــب هــذه 

ــل موظفــي  ــن مث ــق مــع أصحــاب املصلحــة املعني الخطــوة التشــاور الوثي

املدرســة وموظفــي الخدمــات الغذائيــة وبائعــي األغذيــة وأصحــاب أكشــاك 

ــر  ــزات غ ــتبعاد املُحّف ــؤدي إىل اس ــك أن ي ــأن ذل ــن ش ــاء. وم ــة واآلب األغذي

العمليــة أو غــر املجديــة أو غــر املقبولــة، وأن يدعــم التنفيــذ الناجح للتدخل 

ومــا يعقبــه مــن بــدء التنفيــذ. كا أن املشــاركة املبكــرة مع املوظفــن املعنين 

بالتنفيــذ العمــي تعــزّز امللكيــة والتمكــن. وينبغــي أيضــاً تحديــد التكاليــف 

املتعلقــة بــكل محفــز مــن املُحّفــزات املدرجــة يف القامئة املخترة، لاسرشــاد 

ــزات النهائيــة. ويف هــذه املرحلــة، ميكــن تقييــم مــدى  بهــا يف اختيــار املُحّف

قبــول هــذه املُحّفــزات وجدواهــا.

الخطوة 4- تنفيذ املُحّفزات 
عــادة مــا تكــون املُحّفــزات منخفضــة التكلفــة أو عدميــة التكلفــة. 

فالعديــد مــن املُحّفــزات املتعلقــة باملــكان مثــاً، تشــكل تغيــرات مبــارشة 

يف مواضــع األغذيــة أو ترتيبهــا، وال تؤثــر عــى املــوارد. وباملثــل، فــإن تغيــر 

ــارات  ــى خي ــوء ع ــليط الض ــة أو تس ــارات األغذي ــة لخي ــاء الوصفي األس

معيّنــة يف قامئــة الطعــام ســتكون تكلفتهــا منخفضــة للغايــة أو منعدمــة. 

ــوارد، وســيلزم  ــار عــى امل ــزات آث ــد يكــون لبعــض املُحّف ــك، فق ــع ذل وم

الحصــول عــى أي مــوارد الزمــة يف هــذه املرحلــة. ومــن األهميــة مبــكان 

أيضــاً النظــر يف التكاليــف غــر املبــارشة، مثــل الوقــت والجهــد الازمــن 

لوضــع التدخــل وتنفيــذه.

ــر  ــن األث ــة األداء وم ــن دق ــق م الخطــوة 5- ارصــد للتحق
ــتدامة  واالس

ــق  ــكان التحق ــة مب ــة البالغ ــن األهمي ــح م ــزات يصب ــذ املُحّف ــد أن تُنف بع

مــن دقــة األداء)أي مــدى تنفيــذ التدخــل عــى النحــو املتوخــى بالفعــل 

يف الخطــة األصليــة )56((، ورصــد األثــر واالســتدامة عــى مــر الزمــن )أي 

ــة عــى املــدى الطويــل(.  ــزات نفســها والتغيــرات املُدخل اســتدامة املُحّف

ــن  ــة م ــى درج ــول ع ــة للحص ــتدامة أهمي ــر واالس ــد األث ــي رص ويكت

التحكــم املغلــق الدائــرة )أي التعديــل حســب االقتضــاء(، والتحقــق 

ــا  ــل غــر املُخطــط له ــة )أي الحصائ ــج غــر املقصــودة املحتمل مــن النتائ

وغــر املتوقعــة والتــي قــد تنتــج رغــم ذلــك عــن التدخــات(. وقــد تكــون 

النتائــج غــر املقصــودة إيجابيــة أو ســلبية. فيُعــد إهــدار األغذيــة مثــاً، 

أحــد املجــاالت التــي قــد تتأثــر إذا ُعّدلــت خيــارات األطفــال مــن األغذيــة 

ــة املحــددة. وقــد  وكان األطفــال ال يســتهلكون القــدر نفســه مــن األغذي

ــة  ــار هــذه التدخــات عــى إهــدار األغذي ــات إىل آث أشــارت بعــض البيّن

ــر  ــة يف توف ــغ األهمي ــراً بال ــتدامة أم ــر واالس ــد األث ــد رص ــا يُع )57(. ك

ــرارات  ــات أي ق ــه البيان ــي أن توّج ــزات. وينبغ ــر املُحّف ــن أث ــات ع البيان

الحقــة، بشــأن تعديــل االســراتيجيات لتحقيــق املســتوى األمثــل أو بشــأن 

ــال. ــم االســراتيجيات عــى املــدارس األخــرى، عــى ســبيل املث تعمي

يعــرض الشــكل 3 ملحــة عــن الخطــوات الرئيســية إلعــداد وتنفيــذ 

املــدارس. يف  املحفــزات 
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الشكل 3  
الخطوات الرئيسية لصياغة املُحّفزات عىل األكل الصحي يف املدارس وتنفيذها

شارك مع املوظفن يف امليدان )مثل موظفي الخدمات الغذائية، وموظفي املدارس، وبائعي األغذية، وأصحاب األكشاك(

ادرس خيارات األغذية املتاحة يف املدرسة وخيارات أطفال املدرسة من األغذية والتصميم السائد لخيارات األغذية

حدد األغذية واملرشوبات املُستهدفة بالرويج أو بالثني عنها )بناًء عى املعاير املحددة(

حدد املُحّفزات النهائية من القامئة املخترة للُمحّفزات املرشحة

نّفذ املُحّفزات

ارصد للتحقق من دقة األداء ومن األثر واالستدامة

ارصد
ارصد للتحقق من دقة األداء ومن 

األثر واالستدامة

نّفذ
نّفذ املُحّفزات

اخرت
حدد املُحّفزات النهائية من القامئة املخترصة 

للُمحّفزات املُرشحة

استكشف
ادرس خيارات األغذية املتاحة يف 

املدرسة، وخيارات أطفال املدرسة، 
من األغذية والتصميم السائد 

لخيارات األغذية

حدد
حدد األغذية واملرشوبات املُستهدفة 
بالرتويج و/أو بالثني عنها )باالستناد 

إىل املعايري(

الخطوات الالزمة لتوجيه صياغة ُمحّفزات األكل الصحي يف املدارس وتنفيذها
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املشاركة والتمكني

ــى  ــة ع ــات القامئ ــن التدخ ــركة ب ــات املش ــل التحدي ــن أن تتمث ميك

املُحّفــزات يف وضــع ُمحّفــزات مامئــة ومجديــة، وتنفيذهــا تنفيــذاً 

مســتداماً أو طويــل األجــل عــى النحــو املتوخــى. وقــد تقــع املســؤولية 

الرئيســية عــن اإلجــراءات عــى عاتــق إدارة املدرســة؛ ومــع ذلــك، فمــن 

الرئيســين  األهميــة مبــكان إدراك رضورة إرشاك أصحــاب املصلحــة 

ومُتكينهــم، مثــل موظفــي الخدمــات الغذائيــة، أو موظفــي املدرســة، أو 

ــذ  البائعــن املُتعاقــد معهــم )حيــث ســتوىل واحــد أو أكــر منهــم تنفي

التغيــرات وقــد يتــوىل أيضــاً تصميــم الخيــارات( لضــان التنفيــذ الناجح 

ــزات. للُمحّف

وأبــرز اســتعراض للعوامــل الســياقية املتعلقــة بوضــع سياســات األغذيــة 

ــدريس  ــام امل ــل النظ ــة عوام ــا )18( أهمي ــية وتنفيذه ــة املدرس والتغذي

الداعمــة )مبــا يف ذلــك زمــن التنفيــذ ومكانــه(. وتكتــي املشــاركة 

الحقيقيــة أهميــة جوهريــة لصياغــة التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات، 

ــم  ــوار ولتصمي ــاً للح ــاً متين ــرة أساس ــاركة املبك ــر املش ــا. وتوف وتنفيذه

املُحّفــزات املامئــة للغــرض. كــا تكتــي املشــاركة أهميــة بالغــة 

لاسرشــاد بهــا يف صياغــة املُحّفــزات النهائيــة وتنفيذهــا. فيُعــد األفــراد 

عــى أرض الواقــع عنــراً أساســياً يف تحديــد املُحّفــزات األنســب واألشــد 

ــذ يف إطــار محــدد. ــة للتنفي ماءم

ــع  ــى أرض الواق ــة ع ــاب املصلح ــب أصح ــرص لتدري ــاً الف ــاح أيض وتت

ليتعرفــوا عــى املُحّفــزات يف البيئــات املدرســية لتعزيــز الُنظــم الغذائيــة 

الصحيــة وإدخــال التغيــرات. وميكــن أن يــؤدي هــذا التدريــب إىل 

تحســن معتقــدات املشــاركن وكفاءتهــم الذاتيــة فيــا يتعلق بالتشــجيع 

عــى إدخــال التغيــرات الراميــة إىل تعزيــز الخيــارات الغذائيــة الصحيــة؛ 

ــتخدام  ــن اس ــاغ ع ــرة يف اإلب ــينات كب ــؤدي إىل تحس ــن أن ي ــا ميك ك

ــن  ــة( م ــارات الصحي ــكان الخي ــن م ــل تحس ــة )مث ــزات املختلف املُحّف

ــية )58(. ــم املدرس ــن يف بيئاته ــب املديري جان

وال يســتلزم تنفيــذ املُحّفــزات اســتبعاد خيــارات األغذيــة املوجــودة 

ــل؛ وإمنــا يســتلزم إدخــال تغيــرات صغــرة. وقــد تاقــي هــذه  مــن قب

التغيــرات قــدراً أكــر مــن القبــول لــدى أصحــاب املصلحــة )مثــل 

موظفــي الخدمــات الغذائيــة، وموظفــي املدرســة، والبائعــن، وأصحــاب 

األكشــاك( مــن التغيــرات املُدخلــة عــى األغذيــة املقدمــة مثــاً - ولــذا 

فــإن طبيعــة املُحّفــزات قــد تكــون مفيــدة يف إرشاك أصحــاب املصلحة يف 

ــي. ــراتيجيات األكل الصح اس

ــة؛  ــون منخفض ــا تك ــادة م ــزات ع ــذ املُحّف ــة تنفي ــإن تكلف ــل، ف وباملث

ويكتــي هــذا األمــر أهميــة عنــد النظــر يف يـُـرس التكلفــة عــى املــدارس 

ومقدمــي خدمــات توريــد األغذيــة، وإمكانيــة تنفيــذ املُحّفزات والتوّســع 

فيهــا )عــى مســتوى املناطــق مثــاً(.
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ُمحّفــزات متعــددة الســتهالك األغذيــة واملرشوبــات الصحية يف 

10 مــدارس ابتدائيــة يف أســرتاليا )59( 

شــملت هــذه التجربــة 10 مــدارس ابتدائيــة )مــن روضــة 

األطفــال إىل الصــف الســادس؛ 2714 طفــاً تــراوح أعارهــم بــن 

ــة  ــب األغذي ــروين لطل ــام إلك ــا نظ ــنة( لديه ــنوات و12 س 5 س

يف املــدارس، يســتخدمها األطفــال )أو اآلبــاء نيابــة عنهــم( يف 

اختيــار األصنــاف للغــداء يف املدرســة. واســتهدف هــذا التدخــل 

التشــجيع عــى اختيــار األغذيــة واملرشوبــات الصحيــة مــن قامئــة 

ــوى  ــة املحت ــات القليل ــة واملرشوب ــية )أي األغذي ــام املدرس الطع

ــح( ــة والدهــون املشــبعة والســكر واملل مــن الطاق

وشــمل التدخــل عنــارص متعــددة مبــا يف ذلــك املــكان )ُوضعــت 

ــروين،  ــع اإللك ــي للموق ــرض الرئي ــتهدفة يف الع ــة املُس األغذي

ــة القامئــة الخاصــة بإحــدى الفئــات، وأُدرجــت  وجــاءت يف بداي

ــة املُســتهدفة،  ــارات لحــث املســتخدمن عــى إضافــة األغذي عب

ــل  ــي تشــر إىل »أفض ــة الت ــرور الدائري ــات امل ــت عام وأُضيف

ــر«،  ــن إىل آخ ــن ح ــره م ــذر« و«اخ ــره بح ــارات«، و«اخ الخي

ــتهدفة. ــة املُس ــذاب لألغذي ــف ج وأُدرج وص

عــى  التدخــل حصلــت  أن مجموعــة  إىل  النتائــج  وأشــارت 

محتــوى أقــل بكثــر مــن الطاقــة والدهــون املشــبعة والصوديــوم 

)مل يوجــد اختــاف كبــر فيــا يتعلــق بالســكر( يف غدائهــا 

ــون  ــًة مبجموعــة الشــواهد )دون التدخــل(. وأشــار الباحث مقارن

إىل جاذبيــة هــذه التدخــات يف إطــار االســراتيجيات الحكوميــة 

ــال. ــة األطف ــن تغذي ــاً لتحس ــع نطاق األوس
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تكتيس املشاركة الحقيقية أهمية 

جوهرية لصياغة التدخالت القامئة عىل 

املُحّفزات، وتنفيذها. وتوفر املشاركة 

املبكرة أساساً متيناً للحوار ولتصميم 

املُحّفزات املالمئة للغرض.



التحديات وأوجه القصور

ــن  ــزات لتحس ــى املُحّف ــة ع ــات القامئ ــذ التدخ ــح أن تنفي ــن الواض م

البيئــة الغذائيــة وتشــجيع مارســات الُنظــم الغذائيــة الصحيــة يف 

املــدارس، ميكــن أن ييــرّس اختيــار واســتهاك األغذيــة واملرشوبــات التــي 

تســهم يف تحقيــق نظــام غــذايئ صحــي، ومــن ثــم فإنــه يســتحق النظــر 

ــات  ــة تفســر البيّن ــات يف كيفي ــل أحــد التحدي ــك، فيتمث ــه. ومــع ذل في

املختلطــة ويف قلــة البحــوث التــي تتنــاول اآلثــار الطويلــة األجــل. والواقع 

ــات  ــاول التدخ ــي تتن ــوث الت ــن البح ــد م ــراء مزي ــوة إىل إج أن الدع

ــأيت رداً عــى  ــر املســتدام يف الســلوك، ت ــزات والتغي القامئــة عــى املُحّف

البحــوث الكثــرة التــي تنطــوي عــى فــرات متابعــة محــدودة )48( أو 

بيّنــات مختلطــة أو غــر مؤكــدة )22، 23(. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 

ــادة  ــزات ع ــة عــى املُحّف ــات، ونظــراً إىل أن التدخــات القامئ ــة البيّن قل

مــا تكــون منخفضــة التكلفــة وتنطــوي عــى إمكانيــة تحقيــق الفوائــد، 

ــي  ــك الت ــيا تل ــات، والس ــار البيّن ــا يف انتظ ــر يف تنفيذه ــي النظ فينبغ

ــار الطويلــة األجــل. تتعلــق باآلث

ويتمثــل تحــد آخــر يف االفتقــار إىل البيّنــات والخــرات املوثّقــة يف 

البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل. وقــد اســتُخدمت املُحّفــزات يف 

ــذ معظمهــا حتــى اآلن  التدخــات املدرســية يف عــدد مــن البلــدان، ونُّف

ــاد  ــال العت ــع املج ــا. ويتس ــة ويف أوروب ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي

املُحّفــزات يف املــدارس يف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل، والســيا 

ــر  ــة املدرســية، وتوف ــد وضعــت سياســات للغــذاء والتغذي ــت ق إذا كان

ــد مــن  ــزم املزي ــه يل ــه أن ــك فمــن املســلم ب ــة. ومــع ذل ــارات صحي خي

ــات الســكانية  ــف املجموع ــزات عــى مختل ــر املُحّف ــل لدراســة أث العم

)14(. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي صياغــة املُحّفــزات املقرحــة عــى 

النحــو املائــم للســياق املحــدد، أي أنــه ال يوجــد حــل واحــد مناســب 

للجميــع، وســتختلف اإلجــراءات مــن مدرســة إىل أخــرى. ولذلــك فمــن 

األهميــة مبــكان التعديــل وفقــاً للســياق وإجــراء االختبــار؛ وينبغــي أن 

تكــون الســياقات الغذائيــة املحليــة واملدخــول الغــذايئ ألطفــال املــدارس 

ــزات. ــم صياغــة التدخــات القامئــة عــى املُحّف يف صمي

ــزات  ــذ املُحّف ــة لتنفي ــاد األخاقي ــر يف األبع ــكان النظ ــة مب ــن األهمي وم

ــي )62،  ــز األكل الصح ــزات لتعزي ــى املُحّف ــة ع ــة العام )61(، واملوافق

63(، وســائر العقبــات املحتملــة مــن قبيــل الزمــان واملــكان )18(. ومــن 

املهــم أيضــاً التمييــز بــن اختيــار األغذيــة واســتهاكها، ومــع ذلــك، فــإن 

اختيــار الغــذاء يؤثــر عــى اســتهاكه، وتشــر البيّنــات الحاليــة الخاصــة 

ــار  ــزات األكل الصحــي إىل أن رصــد اختي بالتدخــات القامئــة عــى ُمحّف

األغذيــة )بــدالً مــن رصــد االســتهاك الــذي ينطــوي عــى درجــة أكــر من 

الصعوبــة( قــد يكــون كافيــاً عنــد اختبــار التدخــات )35(.

وأخــراً، فقــد ُســلط الضــوء عــى الحاجــة إىل مزيــد مــن البيّنــات الدالــة 

عــى األثــر املحتمــل للتدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات عــى اإلنصــاف 

يف الصحــة، يف اســتعراض لتدخــات الــرؤى الســلوكية أفــاد بــأن معظــم 

التدخــات مل تبحــث يف أي عنــر مــن عنــارص اإلنصاف، وبــأن التدخات 

التــي فعلــت ذلــك مل تتنــاول عــادة إال االختبــار عــى أســاس نــوع الجنس 

ــص  ــد خصائ ــرورة تحدي ــرّت أعــال أخــرى أيضــاً ب والســن )48(. وأق
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املــدارس  إحــدى  يف  الخــراء  والفاصوليــا  الجــزر  صــور 

 )60( األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  االبتدائيــة 

أجريــت هــذه الدراســة يف كافيريــا إحــدى املــدارس االبتدائيــة 

)مــن روضــة األطفــال إىل الصــف الخامــس؛ 800 طفــل تــراوح 

أعارهــم بــن 5 ســنوات و11 ســنة(. وشــمل التدخــل القائــم 

عــى املُحّفــزات وضــع صــور للجــزر والفاصوليــا الخــراء 

ــتهدفة( يف مقصــورات صــواين الغــداء املــدريس.  ــة املُس )األغذي

واســتند ذلــك إىل فكــرة أن الصــور ستشــر إىل أن األطفــال 

ــورات  ــك املقص ــع يف تل ــروات لتوض ــارون الخ ــن يخت اآلخري

ــج  ــارت النتائ ــاً. وأش ــك أيض ــوا ذل ــم أن يفعل ــي له ــذا ينبغ ول

ــن  ــال الذي ــة لألطف ــرة يف النســبة املئوي ــادة كب إىل حــدوث زي

يختــارون الفاصوليــا الخــراء )6,3% يف مجموعــة الشــواهد 

ــة  ــزر )11,6% يف مجموع ــل( والج ــة التدخ و14,8% يف مجموع

ــل(. ــة التدخ ــواهد و36,8% يف مجموع الش

وفيــا يتعلــق باألطفــال الذيــن اختــاروا الفاصوليــا الخــراء، مل 

يتغــر متوســط كــم الفاصوليــا الخــراء املســتهلكة؛ وأمــا فيــا 

ــة  ــاروا الجــزر، فقــد انخفــض متوســط الكمي ــق مبــن اخت يتعل

ــزر زاد  ــراء والج ــا الخ ــتهاك الفاصولي ــن اس ــتهلكة. ولك املس

بصفــة عامــة، وفيــا يتعلــق بجميــع الطــاب الذيــن تعرضــوا 

للتدخــل حدثــت زيــادة كبــرة يف اســتهاك الفاصوليــا الخــراء 

)مــن 1,2 غــرام إىل 2,8 غــرام لــكل طالــب( والجــزر )مــن 3,6 

غرامــات إىل 10,0 غرامــات لــكل طالــب(.

... ينبغي صياغة املُحّفزات املقرتحة 

عىل النحو املالئم للسياق املحدد، أي 

أنه ال يوجد حل واحد مناسب للجميع، 

وستختلف اإلجراءات من مدرسة إىل 

أخرى.
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املجموعــات الســكانية الخاضعــة للدراســة عــى نحــو أفضــل، واإلبــاغ 

عــن النتائــج الخاصــة مبختلــف الفئــات الســكانية )35(. وبالفعــل، فإنــه 

ينبغــي أن يكــون اإلنصــاف يف الصحــة اعتبــاراً محورياً يُراعــى يف تدخات 

الصحــة العامــة للتأكــد مــن الحــد مــن أوجــه اإلجحــاف وعــدم تســبب 

التدخــات يف تفاقمهــا )7(.
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االستنتاجات

كلمة شكر وتقدير

يف حــن أن البيّنــات الحاليــة عــى فّعاليــة املُحّفــزات الراميــة إىل تعزيــز 

ــا،  ــد م ــة إىل ح ــدو متباين ــدارس تب ــة يف امل ــة الصحي ــارات الغذائي الخي

فــإن البيّنــات تشــر إىل أن تنفيــذ التدخــات القامئــة عــى املُحّفــزات قــد 

يســهم يف تحســن البيئــة الغذائيــة املدرســية وتيســر اختيــار واســتهاك 

ــي  ــذايئ صح ــام غ ــق نظ ــهم يف تحقي ــي تس ــات الت ــة واملرشوب األغذي

لألطفــال. وجديــر بالذكــر أنــه يف وجــود التدخــل ويف عــدم وجــوده ســواًء 

بســواء، يوجــد بالفعــل تصميــم ســائد للخيــارات. وعــى هــذا األســاس، 

ونظــراً إىل انخفــاض تكلفــة التنفيــذ نســبياً، ينبغــي الحــث عــى اعتــاد 

املُحّفــزات يف البيئــات الغذائيــة املدرســية لدعــم األكل الصحــي اســتكاالً 

لســائر الجهــود، مــن قبيــل سياســات األغذيــة والتغذيــة املدرســية )15( 

ــة )16(. وميكــن بهــذه  ــة الصحي ــة تحقيقــاً للُنظــم الغذائي ورشاء األغذي

كتبــت هــذا املوجــز للسياســات الدكتــورة هانّــا إنصــاف، جامعــة ليــدز؛ 

ــا ألتيــري، منظمــة الصحــة العامليــة )املنظمــة(. ونتقــدم  والســيدة إلين

بالشــكر والتقديــر إىل األشــخاص التاليــة أســاؤهم )وفقــاً لرتيــب 

األحــرف اإلنكليزيــة( ملــا قدمــوه مــن إســهامات تقنيــة: الدكتــورة كاترين 

ــو؛  ــن ياماموت ــورة ري ــيدا، والدكت ــيزورو نيش ــورة ش ــاردت، والدكت إنغله

وإىل القامئــن عــى اســتعراض األقــران التاليــة أســاؤهم: الدكتــور تيــم 

تشــادبورن، والدكتــور جــورج غافن، واألســتاذ كاس سانســتاين، والدكتورة 

لينــدا ثنســروم. كــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر إىل الســيدة لوســيا 

روبســون والســيدة كريســتيانا برونــو ملــا قدمتــاه مــن مدخــات يف هــذه 

الوثيقــة. 

ــم  ــة أســاؤهم املســاهمون يف مــرشوع العل وقــدم أيضــاً الخــراء التالي

الخاصــة بســمنة األطفــال، املدخــات  والتكنولوجيــا يف السياســات 

القيمــة وشــاركوا يف االســتعراض النقــدي للوثيقــة: الدكتــورة أنــو أســبولو، 

الطريقــة، أن تســهم املُحّفــزات يف الحصائــل الغذائيــة اإليجابيــة يف 

األطفــال، املرتبطــة بسياســات التغذيــة املدرســية التــي تشــمل عنــارص 

ونهــوج متعــددة )27(، كــا ميكــن أن تســهم يف مُتتــع الجميــع بالصحــة 

ــة املســتدامة  ــق أهــداف التنمي ــع األعــار، ويف تحقي ــة يف جمي والعافي

املتعلقــة بالتغذيــة وتلــك التــي مُتكــن التغذيــة مــن بلوغهــا.

وتوفــر ُمحّفــزات األكل الصحــي يف املــدارس فرصــة فريــدة لتغيــر 

ــة إىل  ــة. ويف إطــار الجهــود الرامي ــارات أطفــال املــدارس مــن األغذي خي

دعــم تغذيــة األطفــال، توجــد اآلن فرصــة ســانحة الســتخدام املُحّفــزات 

لتعزيــز مارســات النظــام الغــذايئ الصحــي يف املــدارس، ووضــع تصميــم 

ــع أنحــاء العــامل. ــارات يف املــدارس يف جمي ــة للخي يراعــي التغذي

ــي  ــوري، والســيدة بايف ــا م. ل ــن، واألســتاذة تين ــا التيكاين واألســتاذة تين

مــايك، والدكتــورة ماريــا م. موراليــس ســواريز - فاريــا، والدكتــورة إليســا 

ــور  ــو ســايس، والدكت ــتاذ فرانك ــو، واألس ــوزانا رولي ــورة س ــدا، والدكت بيني

جوزيــف أ. تــور. وقــد حصــل مــرشوع العلــم والتكنولوجيا يف السياســات 

الخاصــة بســمنة األطفــال )/http://www.stopchildobesity.eu( عى 

التمويــل مــن برنامــج االتحــاد األورويب »آفــاق 2020« للبحــث واالبتــكار، 

ــة  ــة امللكي ــوىل الكلي ــم 774548. وتت ــة رق ــى املنح ــاق ع ــار االتف يف إط

بلنــدن تنســيق االتحــاد املعنــي باملــرشوع الــذي يضــم 24 مؤسســة عــى 

نطــاق أوروبــا والواليــات املتحــدة ونيوزيلنــدا. وال يجّســد محتــوى هــذا 

ــد اللجنــة األوروبيــة مســؤولة عــن أي  املنشــور إال آراء املؤلفــن، وال تُع

اســتخدام للمعلومــات التــي يحتــوي عليهــا.

وتعــرب منظمــة الصحــة العامليــة عــن امتنانهــا للدعــم املــايل املقــدم من 

حكومــة اليابــان وحكومــة الســويد إلعــداد هــذا املوجز للسياســات.
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