
   
  

   آارشناس تغذيه - ماندانا برادران تقوي: تهيه و تنظيم
  
  

يـادگيري در آودآـان بـر آـسي پوشـيده           قـدرت   ، سـالمت وهمچنـين        در رشد تاثير تغذيه        
. شـود    آـاهش قـدرت فراگيـري آودآـان مـي          سـبب آهن و يد     نظير   آمبود مواد مغذي   .نيست

ني آودآان و بهبود قدرت يادگيري اثـر        تحقيقات نشان داده آه دريافت قرص آهن بر تمرآز ذه         
هاي فكري و ذهني اثر غير قابل ترديدي          افزايش مهارت  ، آمبود يد نيز بر يادگيري      .مثبت دارد 

ها به طـور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم بـر فراگيـري و                عالوه بر اين آمبود بعضي ويتامين      .دارد
  .ظرفيت آن اثر نامطلوب دارد

  
  
  
  
  
  
هـاي آخـر دبـستان        نـواختي ادامـه دارد و سـال        رشد به صورت نسبتًا يك     ران مدرسه در دو      

ذي ـبنـابراين تـامين انـرژي و مـواد مغـ          . ران است ـد به ويژه در دخت    ـمقارن با شروع جهش رش    
بـا ورود دختـران بـه سـن بلـوغ و شـروع عـادت         . بـسيار ضـروري اسـت    در اين دوران   مورد نياز 
  .شود يگزين آردن مقادير از دست رفته بيشتر مينياز به آهن و پروتئين جهت جاماهيانه 

حرك و سرعت اي، به دليل تفاوت در اندازه بدن، ميزان ت      ميزان انرژي مورد نياز آودآان مدرسه     
  باعث ، در صورتي آه انرژي مورد نياز آودك به خوبي فراهم نشود            و ها متفاوت است    رشد آن 

  .خواهد شد مختل شدن رشد آودك
  
  
  
  
  
   
     
  مـد و هـود دارنـالت وجـان و غـًا در نـدتـمـعآه  درات هاـوهيـبآر 

  در .دـتنـســرژي هــده انـننـيد آـولـع تـابـمن ي هاــربـن چــ چني
  ينـروتئـود، پـع تامين نشـنياز از اين مناب وردـرژي مـ صورتي آه ان

   به ،ودــدن شـهاي ب يم بافتـد و ترمـرش رفـ مصرفي آه بايد ص
  وص ـتمامي مواد مغذي به خصالبته .رسد توليد انرژي ميمصرف 
 لت ـزماني آه به ع .وندـرف شـدال مصـد اعتـا بايد در حـه چربي

 شوند، صرف توليد انرژي مي آمبود دريافت انرژي منابع پروتئيني
 تند ـها هس م بافتـد سلول و ترميـي خود آه رشـ از وظيفه اصل

 براي تامين انرژي.شود ودك مختل مي و نهايتًا رشد آمانند باز مي
  گروه نان و غالت مانند نان  سنين مدرسه بايد  مورد نياز آودآان

مـصرف بيـسكويت، آيـك،      . و برنج و ماآـاروني در برنامـه غـذايي روزانـه آنـان گنجانيـده شـود                 
 ،شـوند   هـايي از ايـن قبيـل آـه معمـوًال بـه عنـوان ميـان وعـده مـصرف مـي                        آلوچه و شيريني  

تنقالتي مانند برنجك و گندم برشته نيز در         .آنند  ز انرژي مورد نياز آودك را تامين مي       بخشي ا 
 .تامين انرژي روزانه اين آودآان نقش دارند
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 نيازهاي تغذيه اي در سنين مدرسه
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اي منبـع تـامين انـرژي         ها مانند روغـن، آـره ،خامـه و سرشـير نيـز در آودآـان مدرسـه                   چربي
عـالوه بـر ايـن بـدن      .گنجانيـده شـوند  هستند و بايد در برنامـه غـذايي روزانـه در حـد متعـادل          

 ، يـد و آهـن و        Dويتـامين    ،Aو بـه خـصوص ويتـامين         هـا و امـالح      آودآان به پـروتئين، ويتـامين     
در دوران بلوغ نياز به عنصر روي به دليل افزايش سرعت رشـد بـدن بيـشتر                 . آلسيم نياز دارد  

سالي ــ ي دوران بزرگهـا  اريـبـسياري از بيمـ   ان داده اسـت آـه  ـشــ روز نـش امـ  ـدان .شود  مي
هـا، افـزايش      ي از سـرطان   ـ، بعـض  شارخونــ ش ف ـي، افزايـ  ـ عروق – يـ قلب ايـه    اريـد بيم ـمانن

ي ـي از دوران آودآـ    ـادات غذايـ  ـون عـ  ـرتبط است و چ   ـذيه م ـوه تغ ـت به نح  ـون و دياب  ـچربي خ 
هـا در   بيمـاري توانـد از بـروز ايـن     بنابراين اصالح عادات غذايي اين دوران مي،  ردـگي  يـل م ـشك

  .بزرگسالي پيشگيري آند
  
  
  
  

مطالعات اخير نشان داده است آه تغذيه صحيح در قدرت يادگيري آودآـان مـوثر اسـت و                       
ر شـرايط ناشـتايي   د .تواند اثـرات منفـي بـر يـادگيري آنـان داشـته باشـد            نخوردن صبحانه مي  

 طبيعـي خـود باشـد       نگهداري قند خون در سـطحي آـه مغـز قـادر بـه فعاليـت                ،طوالني مدت 
بعمــل آمــده در هــاي  دربررســي .شــود دگيري و تمرآــز حــواس مختــل مــيدشــوار شــده و يــا

هاي اخير مشخص شـده آـه افـزايش نـسبي قنـد خـون موجـب بهبـود عملكـرد مغـز و                          سال
به ايـن ترتيـب آودآـاني آـه از خـوردن صـبحانه امتنـاع                 .شود  اي مي   يادگيري آودآان مدرسه  

هـا    و قـدرت خالقيـت و ابتكـار آن   شـته  ليف رياضـي آـارآيي آمتـري دا   م تكـا ورزنـد در انجـا    مي
نخوردن صبحانه در دراز مدت عـالوه بـر عـوارض فـوق موجـب آمبـود دريافـت        . يابد  آاهش مي 

از  خورنـد   ،آودآاني آه صبحانه نمي   به طور خالصه  شود و     مواد مغذي روزانه مورد نياز فرد مي      
درايـن  و متعاقبا   . آنند  دريافت مي   مغذي آمتري نيز    انرژي آمتري داشته و مواد     آودآان ساير

  . شود امالح ايجاد مي ها و ويتامين آمبود آالري،آودآان 
  

 براي اين آه آودآان سـنين مدرسـه اشـتهاي آـافي بـراي خـوردن صـبحانه داشـته                     :نكته  
هـا در     باشند بهتراست شام را در سـاعات ابتـدايي شـب صـرف آننـد و حتـي االمكـان شـب                     

ي بـراي خـوردن صـبحانه       ها زودتر بيدار شده و وقت آاف        يني بخوابند تا بتوانند صبح    ساعت مع 
در ضمن والدين نيز به صرف صبحانه به همراه سـاير اعـضاي خـانواده اهميـت               .داشته باشند 

حلـيم   شـير بـرنج ،     غـذاهايي ماننـد فرنـي،      براي صبحانه    .داده و مشوق آودآان خود باشند     
نان و تخم مرغ، نان      همچنين از نان و پنير و گردو،       .ي برخوردارند وعدسي از ارزش غذايي باال    

همراه بـا يـك ليـوان شـير      ،)مانند شيرين گندمك(نان و آره و خرما، غالت آماده  و آره و مربا، 
  .باشد نيز يك صبحانه سالم و مغذي براي اين آودآان مي

  
  
  
  
  

در ايـن    .ن وعـده نيـاز دارنـد      آودآان سنين مدرسه عالوه بر سه وعـده غـذاي اصـلي بـه ميـا               
بـه  فعاليـت سيـستم عـصبي و عملكـرد مغـز       نگهداشـتن    سنين آودآان براي در حد مطلـوب      

تـا شـب ميـان       و ظهـر   هاي بيشتري نيازدارند و بايد بين صـبح تـا ظهـر             خوردن غذا در در وعده    
آموزان دانش  گذرانند بنابراين     هايي از روز را در مدرسه مي         آودآان ساعت  .وعده مصرف آنند  

ها توسط    تمايل به مصرف ميان وعده     .يكي از ساعات صرف ميان وعده در مدرسه هستند        در  
هـا    آن .شـود   آودآان دبستاني بعد از مدرسه و به عنوان عصرانه با افزايش سـن بيـشتر مـي                

ماننـد انـواع سـاندويچ هـاي سوسـيس و           (و غيـر خـانگي      دوست دارند آه از غـذاهاي آمـاده         
عـادات  آـسب   هـاي الزم جهـت        در ايـن دوران آمـوزش      .استفاده آننـد  ....)و آالباس و همبرگر  

   . داده شودصحيح غذايي
  

)٢(  

 اهميت صرف صبحانه

ميان وعده ها



ها غذاهاي سالم  در واقع هدف والدين بايد فراهم آردن شرايطي براي آودآان باشد تا آن      
  .و متنوع را انتخاب آنند

 ساير افراد خانواده تاثير     هاي غذايي آنان از     لويتوگرهاي دقيقي هستند و ا      آودآان مشاهده  
 در ايجـاد عـادات      ،خورنـد   جات مـي    والديني آه هميشه غذاهاي ناسالم و شيريني       .پذيرد  مي

   .شوند صحيح غذايي در آودآانشان دچار مشكل مي
  ش آموزانـدان .رفته شودـر گـها بايد در نظ دهـي ميان وعـارزش غذاي
  الت ارزش غذاييـ تنقايرك و سـس و پفـموادي مانند چيپ بايد بدانند
  ند ـك يا چـتند آه از يـسـذايي هـوادي داراي ارزش غـ م.دـآمي دارن

  ك، ـشـر خـفاده از انجيـاست .دـده باشنـي تهيه شـي غذايـاصلگروه 
  ير ـها نظ و و انواع ميوهـه زردآلـردو، برگـته، گتادام، پسـشك، بـتوت خ

  ......ن وـريـمو شيـور، ليـانگ و،ـلو، زردآلـگي، هـال، نارنـپرتق ب،ـيـس
  رـپني ثل نان وـهايي م و خيار و ساندويچآاهو  هويج،سبزيجاتي نظير

  رما ـخ ر وـنان و پني ري،ـ،انواع آوآو و آتلت، نان و حلوا شكو سبزي
  .به عنوان ميان وعده در برنامه غذايي دانش آموزان قرار گيردتواند يـم

   .ار اآثريت خانواده ها قرار دارددراختيهزينه بوده و  اين مواد غذايي آم
  . تاخير رشد خواهند شدچارد، شوند نه هستند و خوب تغذيه نميآودآاني آه دائمًا گرس

  
  

  :توصيه                     
  

 برشته عدسمانند برنجك ،  (استفاده از غالت و حبوبات بوداده و برشته شده                    
نواع مغزها مثل گردو، بادام ،فندق، پـسته        ا) شده، گندم برشته و نخود چي       

و بادام زميني بـه عنـوان ميـان وعـده بخـشي از پـروتئين مـورد نيـاز روزانـه را                       
به مراتب از محـصوالت     مصرف اين تنقالت به عنوان ميان وعده         .آند  تامين مي 

  .، شكالت و نوشابه مفيد تر استپسغذايي آم ارزش مانند پفك و چي
  

  
  
  
  
  

       
  گذرانند، مدرسه مي هرحال دانش آموزان وقت زيادي از روز را در چون به     

  نقش بسيار مهمي ،شود  انواع مواد غذايي آه در بوفه مدارس عرضه مي
  .  در حفظ سالمت دانش آموزان دارد

  ارزش مانند ه مواد غذايي بيـبوفه مدارس بايد از عرض
  الت و هرنوع ـشك آدامس، يخمك، نوشابه،  انواع پفك،
  و يا محصوالتي آه  بندي،  غذايي بدون بستهمحصوالت

  فاقد پروانه ساخت و آد بهداشتي و تاريخ مصرف مي
  ه ـول بوفئـوزش مسـن آمـودداري آنند و ضمـند خـباش 

    با (دوغ،   آيك، آلوچه ، موادي مانند شير و بيسكويت
  واع ـ انا،ـرمـ خ،)يـداشتـبه رراتـايل و مقـت مسـايـرع
  ر،عدسي و آش و خوراكـپني ان وـاندويچ نـ، سها وهـمي

  .  لوبيا را به دانش آموزان عرضه نمايند
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بوفه مدارس

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

 خودداري از خوردن گوشت  
  

 .آهن و روي حائز اهميت است ، منبع عمده پروتئين با آيفيت خوب    اين ماده غذايي به عنوان    
 در غذاهاي مـورد عالقـه       ورزند   امتناع مي  گوشتشود براي آودآاني آه از خوردن         توصيه مي 

يـا   و آبـاب  و همبرگـر  ،ماننـد ماآـاروني، آتلـت      (. از گوشت چـرخ آـرده اسـتفاده شـود          آودك
  )استفاده از گوشت چرخ شده در املت و سوپ و آش

   
 خودداري از مصرف شير ولبنيات  

 
 آلـسيم در    .رود  شـمار مـي   مهمترين منبع تامين آلسيم مورد نياز بدن به         گروه شير و لبنيات     

ها قرار    آلسيم بدن دراستخوان  %  ٩٩ .ها نقش دارد     و دندان و استحكام آن      تشكيل استخوان 
 . آشك و بستني قرار دارد     ،پنير ،هاي آن مثل ماست     فرآورده،   بر شير  عالوهدر اين گروه    . دارد

 Aو Bهاي گـروه  ني ويتامياينكه منبع خوب آلسيم هستند،حاومواد غذايي اين گروه عالوه بر
باشند براي  مي آلسيم و فسفر آه مهمترين منبع   به علت ايناتيمصرف لبن  .مي باشند نيز  

 بـراي   Aهمچنـين بـه علـت داشـتن ويتـامين          .ها ضروري اسـت      و استخوان  ها  دنداناستحكام  
تـوان    اي بـه خـوردن شـير نـدارد و مـي             اگـر دانـش آموزعالقـه      .رشد و سالمت پوست مفيدنـد     

مقدار زياد آاآـائو بـه دليـل داشـتن اگـزاالت از جـذب               ( يك قاشق مرباخوري آاآائو     ازعسل يا   
تـوان    مـي . اسـتفاده آـرد    ، براي ايجاد طعم مورد عالقـه آـودك        )آند  آلسيم شير جلوگيري مي   

 مـواد غـذايي آـه در ايـن          .شير را به صورت غذاهايي مانند فرني و شير برنج بـه آودآـان داد              
 مـصرف   .توانند به جاي هم مصرف شوند         و مي  غذايي مشابه دارند  گيرند ارزش     گروه قرار مي  

يك واحـد از ايـن گـروه شـامل يـك ليـوان         . شود   واحد از گروه شير و لبنيات توصيه مي        ٣روزانه  
يا يك ليوان آشك مـايع      )  قوطي آبريت پنير   ٢معادل  (  گرم پنير    ۶٠يا يك ليوان ماست يا      شير  

  ير ـوان شـرف يك ليـوًال مصـمعم .باشد  ليوان بستني مي۵/١يا 
  انيدن سايرـدر روز براي آودآان اين سنين آافي است و با گنج

  ار ـك در وعده ناهـمواد غذايي اين گروه مانند ماست، پنير و آش
  .شود وشام و يا بستني در ميان وعده نياز آلسيم تامين مي

  ايلي به مصرف شير ندارد،ـعنوان تمآودك به هيچ در صورتي آه 
  براي تامين آلسيم موردروه ـتوان از ساير مواد غذايي اين گ مي 

  افراط در خوردن شير نيز به اين دليل آه .استفاده آرد نياز آودك 
  رض ساير ـشود آودك را در مع ي ميـجايگزين ساير غذاهاي اصل

  .دهد اي به خصوص آمبود آهن قرار مي اي تغذيههآمبود
  

 ها  خودداري از مصرف سبزي 
 

بهتـر  . هـا ندارنـد     موًال آودآان در اين سـنين تمـايلي بـه مـصرف سـبزي             مع
آـاهو و گـل آلـم        خام مانند هويج،گوجـه فرنگـي،     است والدين سبزيجات    

  تهـند چغندرپخـات پخته مانـ سبزيجاالد وـراه سـدم همـاش و گنـجوانه مو
پخته همراه ماست يـا آـشك       و اسفناج   آدو حلوايي    ، نخود فرنگي،  )لبو( 
  .ه عنوان ميان وعده مثًال در هنگام تماشاي تلويزيون به آودآان بدهندرا ب

  
)۴(  

 

اي نـــامطلوب در آودآـــان ســـنين  رفتارهـــاي تغذيـــه
  هاي آاربردي براي اصالح آن  مدرسه و توصيه



  
  ارزش يرويه تنقالت ب مصرف بيو افراط در مصرف شكالت و شيريني  

 
  

 موجـب   هـاي غـذايي     به خصوص قبل از وعده     افراط در مصرف اين مواد    
از   آودآـان  در نتيجـه   .شـود   اشـتهايي در آودآـان مـي        سيري آـاذب و بـي     

را  اخـتالل رشـد      اتموجبـ ايـن امـر     ماننـد و    مـي  رف غذاهاي اصـلي بـاز     مص
ي ديگـر گـاهي اسـتفاده از ايـن مـواد عـالوه              از سـوي  .فراهم خواهـد نمـود    

 در آودآــان نيــز  باعــث چــاقيد،شــو اخــتالل رشــد مــيآــه موجــب  بــراين
  .دگرد مي

آـان  بهتر است والدين از نگهداشـتن شـيريني و شـكالت در منـزل خـودداري آننـد تـا آود                     
دسترسي دائمي به اين مواد نداشته باشند و ازدادن اين مواد به عنوان پاداش و جايزه به                 

تنقالت تجارتي مانند انواع پفـك   برخي از  نمك موجود درهمچنين  .ي نمايند رآودآان خوددا 
رويـه نوشـابه بـه همـراه          مصرف بـي   .دهد  ذائقه آودك را به خوردن غذاهاي شور عادت مي        

بهتـر   لـذا    .آنـد   جذب مواد مغذي مانند آلسيم را مختل مـي         ،ه بر سيري آاذب   عالونيز  غذا  
  .جاي نوشابه از دوغ بدون گاز استفاده شود است در سر سفره به

  
  
  
  
   

  
نيـز   بلكه تغييرات خلق و خو و تحوالت عـاطفي و روانـي        ،نه تنها رشد جسمي   دوران بلوغ   در  

  .دهد جوانان را به شدت تحت تاثير قرار مياين مسايل رفتارهاي غذايي نو .افتد اتفاق مي
  

  هاي رفتارهاي غذايي نوجوانان  ويژگي
  

 هاي غذايي  نامنظم بودن وعده 
 

برنامه نامنظم غـذايي يـك رفتـار        داشتن  هاي غذايي و      حذف بعضي از وعده   در دوره نوجواني    
 و ودشـ   معموًال وعده غـذايي صـبحانه وناهـار بيـشتر از شـام حـذف مـي                 .غذايي شايع است  

  . اجتماعي نوجوان در طول روز استهاي مده آن برنامه درسي و فعاليتعلت ع
  

 رويه تنقالت  مصرف بي 
 

، آلـسيم و آهـن آـه بـراي رشـد ضـروري              Aاين تنقالت معموًال آم فيبربوده و از نظر ويتـامين           
توانـد در دريافـت مـواد مغـذي      انتخاب صحيح تنقالت به عنـوان ميـان وعـده مـي         .است فقيرند 

  .مورد نياز نوجوانان اثر مثبت داشته باشد
  

 ها  و نقش رسانه )FAST FOOD(غذاهاي آماده  
 

 فقيرنـد  و اسـيد فوليـك       AوCوBهـاي     غذاهاي آماده معمـوٌال از نظـر آهـن و آلـسيم و ويتـامين              
آـالري  % ۵٠ حدود   غذاهاي آماده   در بيشتر  .باال است   آنها چربي و سديم   ،ان آلسترول وميز

  .شود  مياز چربي تامين
  
  
  
  

)۵(  

 اختالالت رفتاري تغذيه در سنين بلوغ



  مشكالت غذا خوردن در سنين مدرسه و بلوغ 
  

 صبحانه نخوردن  
 تمايل به مصرف غذاهاي غير خانگي  
 هاي غلط آنترل وزن  استفاده از روش 
 پرخوري و چاقي  

  
  

  اي نوجوانان و ارتباط آن با وزن و ظاهر فيزيكي رفتارهاي تغذيه
   

 ترس از چاقي
 

خير بلـوغ را بـه      نهايتًا آوتاه قـدي و تـا       ، محدود آردن دريافت غذا    وجوانان و ترس از چاقي در ن     
ميـا  اشـتهايي عـصبي و بولي    بـر خـالف بـي     تـرس از چـاقي در نوجوانـان          .دنبال خواهد داشـت   
  .عالمت واضحي ندارد

 محيطـي،  فيزيولوژيكي، عوامل متعددي در بروز چاقي نقش دارند آه شامل عوامل ژنتيكي،           
ــي مــي -و عــاطفي ــادات غــذايي  .دنباشــ  روان ــراط درمــصرف شــكالت  ع ــه اف ،  خــاص از جمل
خطـر  .و عـدم تحـرك از عوامـل مـوثر در چـاقي نوجوانـان اسـت             ...هاي گازدار، چيپس و     نوشابه

 بيـشتر   ،انـد    عروقي در آساني آه در نوجواني اضافه وزن داشته         -هاي قلبي   ابتالء به بيماري  
هـا در     ف مـواد قنـدي و چربـي       متعـادل نمـودن مـصر      تـشويق بـه ورزش و تحـرك بـدني،         .است

هاي غذايي بـراي آـاهش وزن در          البته گرفتن رژيم  .نوجواناني آه اضافه وزن دارند مفيد است      
موجب بروز آمبود ريزمغذي مورد نياز براي        سنين مدرسه و بلوغ آه بدن در حال رشد است،         

 .ام شود تحت نظر پزشك يا آارشناس تغذيه انج،در صورت لزوم شود و بهتر است رشد مي
  
  

  هاي غذايي براي آاهش وزن در دوران بلوغ  عوارض رژيم
 

  ،اي  آمبودهـاي تغذيـه    موجـب بـروز   هاي غذايي نامناسب و غلط عالوه بـر اخـتالل رشـد               رژيم
يبوسـت، نداشـتن     گيجي، افـسردگي، تحريـك پـذيري،         ،اختالالت قاعدگي، ضعف وخستگي   

از  ريـزش مـو و خـشكي پوسـت         بـدبو، تـنفس   . گردنـد  مـي  و اشكال در خوابيدن      تمرآز حواس 
  .باشد آالري ميهاي غذايي با محدوديت شديد  عوارض رژيم
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