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   روند رشد در سنين دبستان چگونه است؟

 30 سـالگي حـدود      10 تا   5در اين سنين سرعت رشد به تدريج افزايش يافته و بين سنين             

تر از روند افزايش شود روند افزايش وزن سريع كيلوگرم به وزن افزوده مي12سانتي متر به قد و 

ماند ولي در دختران به آهـستگي افـزايش         رصد چربي بدن در پسران تقريباً ثابت مي       د. قد است 

 سالگي وزن پسران كمي بيش از دختران است ولي پـس از آن           8به طور معمول تا سن      . يابدمي

هاي آخـر دبـستان     سال. شودبه دليل افزايش بافت چربي وزن دختران كمي بيش از پسران مي           

اي در ايـن     به ويژه در دختران است بنابراين تأمين نيازهـاي تغذيـه           مقارن با شروع جهش رشد    

  . باشداي برخوردار ميسنين از اهميت ويژه

  

  اي در سنين دبستان كدامند؟نيازهاي تغذيه

  : اين نيازها عبارتند از

  ها و مواد معدنيانرژي، پروتئين، ويتامين

  

  ::ـ انرژي ـ انرژي 11

ميزان انرژي مورد نياز كودكان . ضروري استبسيار  نتاسبتأمين انرژي مورد نياز در دوران د

ها متفاوت است و هـر      ميزان تحرك و سرعت رشد آن      به دليل تفاوت در اندازه بدن،      اي،مدرسه

چه ميزان تحرك وفعاليت بدني دانش آموز بيشتر باشـد طبعـاً بـه انـرژي بيـشتري نيـاز دارد،                      

ها منـابع تـأمين كننـده       ارد و هم چنين، چربي    ها كه عمدتاً در نان و غالت وجود د        كربوهيدرات

در صورتي كه انرژي مورد نياز از اين منابع       . هستنددر تمام سنين از جمله سنين مدرسه        انرژي  
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هاي بدن شود به مصرف توليد تأمين نشود، پروتئين مصرفي كه بايد صرف رشد و ترميم بافت

منابع پروتئيني صـرف توليـد انـرژي        ،  علت كمبود دريافت انرژي   ه  زماني كه ب  . رسدانرژي مي 

مانند و نهايتاً رشد    ها است باز مي   شوند، از وظيفه اصلي خود كه رشد سلول و ترميم بافت          مي

  . شود مختل ميكودك

  

  توان مواد مغذي مورد نياز كودكان سنين دبستان را تامين نمود؟چگونه مي

نين سنين مدرسه اسـتفاده از گـروه   هاي سني  و همچ ترين منابع تأمين انرژي در گروه     مهم

  :باشدها مينان و غالت و چربي

هايي از اين  بيسكويت، كيك، كلوچه و شيريني    اكاروني،  ــنان، برنج، م  :  گروه نان و غالت    -الف

شـوند  عنوان ميان وعده مصرف ميه كه معموالً ب برنجك و گندم برشتهي از قبيل تنقالتو قبيل  

  . كنندياز را تأمين ميبخشي از انرژي مورد ننيز 

مدرسـه منبـع تـأمين انـرژي     سـنين   سرشير نيز در كودكان  وروغن، كره، خامه : هاچربي -ب

  . هستند و بايد در برنامه غذايي روزانه در حد متعادل گنجانده شوند

  

   : : پروتئين پروتئينــ22

.  دارد  نيـاز  پروتئين  به هاها و سنتز سلول   بافتو ساخت    ترميم   ،براي نگهداري بدن كودكان    

مـثالً نـان وتخـم      ( هاي حيواني وگياهي همراه هم    براي افزايش ارزش غذايي بهتر است پروتئين      

 يـا چنـد     يـا دو   و) ماست پنير، نان و   ، نان و  گوشتيا شير برنج، ماكاروني با       شير و  مرغ يا نان و   

هاي پروتئين. دندمصرف گر ...)  و عدس پلو، لوبياپلو، عدسي با نان، لوبيا با نان        (پروتئين گياهي   نوع  

. شـوند ناميـده مـي   با كيفيـت خـوب      باشد پروتئين   ميضروري   مينهآ اسيدهاي   حيواني كه حاوي  

از كودكـان را تـأمين كننـد        ـتوانند بخشي از پروتئين مـورد نيـ       هايي كه مي  ميان وعده برخي از   
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ينـي و يـا      نان و تخم مرغ، ساندويج مرغ، كتلت، انواع كوكوها مثل كوكوي سـيب زم              :عبارتند از 

  كوكوي سبزي و شير و كيك 

  

  ::امالحامالح و  و هاهاويتامينويتامينـ ـ 33

هاي متابوليك نقش حياتي دارند و از طريق برنامه غذايي روزانه           در واكنش ها  اين ريزمغذي  

ر مواد ــا سايــها و امالح اغلب متناسب با انرژي دريافتي و ي        نياز به ويتامين  . بايد به بدن برسند   

هـا  آن ها و امالح در دوران رشـد نقـش اساسـي دارنـد و كمبـود               امينبرخي از ويت  . مغذي است 

ن كمبـود   سـني  در ايـن     هـا ويتـامين  ترين كمبـود  شايع. شودوجب اختالل رشد كودكان مي    ــم

  . باشد يد، آهن و كلسيم مي، كمبودترين كمبود امالح و شايعD و Aهاي ويتامين

  نهاي كاربردي براي اصالح آسه و توصيهاي نامطلوب در كودكان سنين مدررفتارهاي تغذيه

    برخي از كودكـان سـنين مدرسـه از خـوردن گوشـت امتنـاع                :خودداري از خوردن گوشت   * 

عنوان منبع عمده پروتئين با كيفيـت خـوب، آهـن و            ه   در حالي كه مصرف گوشت ب      ورزندمي

 عالقـه كـودك     توصيه شود در غذاهايي كه مورد     الزم است به مادران     . روي حائز اهميت است   

ماكاروني، كتلت، همبرگر و كباب كه در منزل        مانند  . از گوشت چرخ شده استفاده كنند     است  

  . املت گوشت تهيه شود و يا استفاده از گوشت چرخ شده در پيتزا و

 ميزان نياز به گروه شـير و لبنيـات در سـنين             :مصرف گروه شير و لبنيات    خودداري از   * 

تـوان  مـي  نـدارد سـاده   اي به خوردن شير     اگر دانش آموز عالقه    .باشد واحد مي  2-3ه  ــمدرس

در حد يك قاشق مربا خـوري       (مقدار كمي پودر كاكائو     مثالً  . دار را به او توصيه كرد     شير طعم 

مقدار زياد كاكـائو بـه   .  تا طعم آن تغيير كند  دنمو اضافه   شير به   و يا عسل  ) در يك ليوان شير   

 غذاهايي در قالبتوان شير را مي. كندعلت داشتن اگزاالت از جذب كلسيم شير جلوگيري مي

 ماست، پنير و كـشك در       هاي شير مانند  و يا از فرآورده   برنج به كودكان داد      مثل فرني و شير   
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در ش از حـد  بـي افـراط   . وداسـتفاده نمـ   ناهار و شام يا بستني در ميـان وعـده           صبحانه،  وعده  

شود، كـودك را در معـرض       خوردن شير نيز به اين دليل كه جايگزين ساير غذاهاي اصلي مي           

  . دهداي بخصوص كمبود آهن قرار ميكمبودهاي تغذيه خطر

هـاي   معموالً كودكان در اين سنين تمايلي به مصرف سبزي         :هاخودداري از مصرف سبزي   * 

 كـاهو، گـل      خام مثل هويج، گوجه فرنگي،     هايكه سبزي  ردبه مادران توصيه ك   بايد  . تازه ندارند 

ـ را  نخود فرنگي، لوبيا سـبز، كـدو حلـوايي          ) لبو( پخته مثل چغندر پخته      هايكلم و سبزي   ه ب

  . عنوان ميان وعده به كودكان بدهند

اشتهايي بيموجب  رويه شكالت و شيريني      مصرف بي  :افراط در مصرف شكالت و شيريني     * 

در نتيجـه   دارد  باز مي هاي اصلي غذايي    وعدهها را از مصرف      آن ه،دكان شد و سيري كاذب در كو    

به والدين توصـيه كنيـد حـداقل، در منـزل از نگهداشـتن              . موجب اختالل رشد آنها خواهد شد     

هـا  خـوراكي  به اين   كودكاند و به اين ترتيب، دسترسي دائمي        نشكالت و شيريني خودداري كن    

 برنامـه   تنظيم يك  و با ه  درو شيريني بعنوان جايزه خودداري ك     از دادن شكالت    . دن كاهش ده  را

يند، د را كنترل نما   نكه دانش آموز در طول روز مصرف مي       ـك منظم، تعداد شكالت و شيريني    

براي جلـوگيري از    . هاي مغذي ترغيب نمايند   همچنين دانش آموزان را به خوردن ميان وعده       

داد كه پس از خـوردن مـواد قنـدي و شـيريني              آموزش   كودكانها بايد به    داننخراب شدن د  

هاي خـود را بـا   چسبند، دهان و دندانهايي كه به سطح دندان مي    ها و آب نبات   بويژه شكالت 

  . آب و حتي االمكان مسواك شستشو دهند

ـ   پفك خوردن : غذايي كم ارزش   ترويه تنقال مصرف بي *  هـاي  خـصوص قبـل از وعـده      ه   ب

   بايـد مـواد   هاي اصـلي كـه  وعدهوردن ــان را از خــودكــك ،غذايي بدليل ايجاد سيري كاذب

 آن ذائقه كودك را  زياداز سوي ديگر نمك. داردمي تأمين كند بازرا مغذي مورد نياز براي رشد 

ها عالوه بر شـور بـودن، بـه دليـل چربـي             واع چيپس ــان. دهدبه خوردن غذاهاي شور عادت مي     
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خـوردن   رابطه بـين     متعدديمطالعات  . شوند كودكان مي  زيادي كه دارند موجب چاقي بي رويه      

 نوشيدن.  افزايش فشار خون در دوران بزرگسالي را به اثبات رسانده است           مواد شور در كودكي و    

ويژه همراه با غذا عالوه بر سيري كاذب، جذب مواد مغذي مانند كلسيم را              ه  رويه نوشابه نيز ب   بي

  . كندمختل مي

يــد كــه كودكــان را بــه مــصرف تــنقالت ســنتي مثــل نخــودچي و بــه والــدين توصــيه كن* 

خـشك، انجيـر    تـوت  عـدس برشـته شـده،    كشمش،گردو، بادام، پسته،گندم برشته، برنجك،

 اسـتفاده    يا آب ميوه طبيعي      جاي نوشابه از دوغ   ه   ب همچنيند و   نها تشويق كن  خشك و برگه  

  . دنكن

  ::نكات مهمنكات مهم

عوامـل   بـا سـرعت كمتـري ادامـه دارد و         طور كلي در سنين مدرسه، رشد كودك        ه  ب >

كودك ،  ايتغذيهكمبودهاي  . ژنتيكي، تغذيه خوب و محيط در سرعت رشد او مؤثر است          

  . داردتواند داشته باشد باز مياي كه ميرا از رشد بالقوه

انرژي و مواد مغذي در اين سنين بستگي به اندازه بـدن، سـرعت رشـد و ميـزان              نياز به    >

تـوان تعيـين    دانش آمـوزان نمـي    همه  بنابراين الگوي غذايي يكسان براي      . ردفعاليت آنها دا  

  . كرد

  . شود كودكان ميرويه بيتشويق كودكان به ورزش موجب شادابي و جلوگيري از چاقي >

  . شود موجب اختالل در رشد جسمي و توانمندي ذهني ميمدرسهين سنسوء تغذيه در  >
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توانـد  هـاي مربـوط بـه امتحـان مـي          اسـترس  وربيـان   استرس ناشي از رفتار اوليا و م       >

ولي ادامه  ،  كنداگر اين تأثير موقت باشد مشكلي ايجاد نمي       . راشتهاي كودكان اثر بگذارد   ب

صورت بايد با شناسايي و رفع مشكل بـه كـودك            در اين . تواند مشكل آفرين باشد   ميآن  

موزش مناسـب و    آ. دشو مي   گاهي اوقات استرس موجب زياد خواري كودك      . كمك شود 

  . تواند تا حدودي مشكل آنان را كم كندمشاوره با كودكان مي

ي و فراهم   اهغذيتارزش  با  غذاهاي  كردن  به والدين بايد آموزش داده شود كه با تأمين           >

كودكان آماده كنند  جسمي و توانمندي ذهني و مناسب زمينه رابراي رشد كردن محيط

كودكـان رفتارهـاي غـذايي والـدين را         .  آنها ايجاد كننـد    و رفتارهاي غذايي درست را در     

شـود  بنابراين امتناع والدين از خوردن برخي از غذاها موجب مـي    . دهندالگوي خود قرار مي   

  . مصرف نكنندكودكان نيز آن غذاها را هر چند كه داراي ارزش غذايي بااليي هستند، 

 


