تاثیرتغذیه بر
یادگیری
دانشآموزان

غذاهاى حاوى پروتئین میزان یادگیـ��رى را افزایـش مىدهنـد .همچنیـن
زمینه ی الزم براى ارتباط بین سـلولهاى مغز را فراهم مىکنند .از سوى دیگر
کربوهیـدرات ها ،انرژى بخش هستند ،اما اگر به مقدار زیاد و بدون پروتئین
کافى مصرف شوند ،موجب خواب آلودگى مىشوند.
کمبود اسیدهاى چرب ضرورى موجب آلرژى(حساسیت) و مشکالت یادگیرى
شامل کم توجهى و اختالالت بیش فعالى مىشود.
تغذیه ی سالم در هر سنى مهم است ،اما براى کودکان در حال رشد مهم تر
است .مخصوصاً اگر در یادگیرى دروس خود مشکل داشته باشند.
غذاهاى گوشتى اغلب خوشمزه و تازه تر هستند .به عالوه در معرض آفتکش
ها و مواد ش��یمیایى نیز نبودهاند .بچههاى کوچکتر بیشتر به غذا و همینطور
مواد ش��یمیایى هوازى حساسند .پس آن ها بیش از همه از غذاهاى گوشتى
استفاده مىکنند .آلرژى مانع رفتن کودک به مدرسه نمىشود ،اما بر یادگیرى
او تأثیر مىگذارد.
طبق تحقیقات  ،آنچه نوجوانان مىخورند بر یادگیرى آنان تأثیر مىگذارد .به
گفته دکتر بونى اسپرینگ از دانشگاه تگزاس  ،صبحانه بیش از دیگر وعدههاى
غذایى مؤثر است.
دانشآموزانی که همراه صبحانه مقدار زیادى پروتئین مصرف مىکنند ،بیش
از آنهایی که غذاى غنى از کربوهیدرات مصرف مىکنند ،در یادگیرى دروس
خود موفق هستند.
متأسفانه بیشتر دانشآموزان پیش از رفتن به مدرسه به جاى مصرف پروتئین،
بیش��تر غذاهاى حاوى کربوهیدرات مصرف مىکنند .در عوض هنگام ش��ام

غذاى پُرپروتئین مىخورند که مانع خواب آنها نیز مىشود.

پروتئین

دانشآموزان به  5وعده پروتئین در روز نیاز دارند که باید در صبحانه و ناهار
مصرف ش��ود .منابع غذایى پروتئینى شامل گوشت ،مرغ  ،تخم مرغ  ،ماهى ،
حبوبات (عدس ،لوبیا ،سویا و )...

کربوهیدرات

دانشآم��وزان روزانه به  7وع��ده کربوهیدرات و در ه��ر وعده (نصف فنجان
حبوبات  ،ماکارونی یا برنج یا یک برش نان گندم) نیاز دارند.
به عالوه  5وعده میوه و سبزیجات (هر وعده نصف فنجان میوههاى ریز شده
و رنگارن��گ) نیاز دارند .ترکیب کربوهیدرات ها (گندم  ،حبوبات  ،ماکارونی و
سبزیجات) با غذاهاى حاوى پروتئین موجب یک تغذیه متعادلتر شده و فرد
را هوشیارتر مىکند.
زمانی که افراد به مدرس��ه میروند بی��ش از  50درصد کالرى مصرفى آنها،
روزانه صرف این کار مىشود.
برخلاف دیگر اعض�اى بدن  ،مغز  24س�اعت کار مىکن�د و گلوکز
(قند س�ادهاى که هنگام هضم کربوهیدرات ها به وجود مىآید) تنها
سوختى است که مغز براى فعالیت نیاز دارد .در حالیکه سلولهاى دیگر
بدن ،پروتئین و چربیها را به گلوکز تبدیل مىکنند ،ولی س��لولهاى مغزی
نمىتوانند این کار را انجام دهند.

چربی ها

دانشآموزان به مصرف چربى در روز نیاز دارند که شامل یک قاشق چایخورى
روغن یا مایونز و یک قاشق چایخورى کره است.
ش��اید همه از مصرف چربى واهمه داشته باش��ند ،ولی باید انواع خوب آن را
براى حفظ یادگیرى مورد اس��تفاده قرار دهند .دو سوم مصرف چربی باید از
چربی هایى مانند روغنهای گیاهی (کانوال ،زیتون ،س��ویا ،ذرت ،آفتابگردان
و )...و گردو باشد و بیش از یک سوم آن را چربی هاى اشباع شده مانند کره
ی پاستوریزه تشکیل دهد.
کمبود اس��یدهاى چرب ضرورى مىتواند موجب آلرژی هایى از قبیل آس��م
و اگزما و همچنیـن بیش فعالى ش��ود .اما این عوارض را مىتـوان با مصرف
مکمل هاى اُمگا 3-که در روغن ماهى به مقدار فراوان وجود دارد ،کنترل کرد.
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