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تغذيه

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم اول
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎدﮔﺎری از
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ وزن و دوران روزهﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی آﻧﺎن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ
از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ،
در روزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ متﻬﯿﺪات و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ،دورهﻫﺎی ﺣﺎﴐ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دورهی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ
و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷنت اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﱰی
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷام ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ :ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد متﺎم
ارﮔﺎنﻫﺎی ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻐﺰی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﯾﮏﺳﻮ و
ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ دارد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎم روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی دروس دارد،
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ،ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه ،ﻣﴫف
ﻣﻐﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎص
ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻧﺎنﻫﺎ و ﻏﻼت و ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺎ و ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی متﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻓﺮاد ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ روش راﯾﺞ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و متﺮﮐﺰ اﻓﺮاد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدر ﻣﺤﱰم ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد را از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن
ﻧﯿﺰ از ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺪ ،ﺷﮑﺮ ،ﻣﺮﺑﺎ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﺷﮑﻼت ﻧﯿﺰ در ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ
و متﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﴫف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮاد ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓنت ﺳﻄﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﴎدرد را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺠﺎی آن از ﻣﻮاد ﺣﺎوی ﻓﯿﱪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﻣﻮز ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻘﻮل ﻣﴫف ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز منﯽﺑﺎﺷﻪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰی
دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻧﺮژی زﯾﺎدﺗﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰی در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ در دوران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﯽآورﻧﺪ ،و
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘامً و ﺣﺘامً ﭘﯿﺎده روی ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ را در اﯾﻦ اﯾﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎور ﻏﻠﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮام ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﻮه و ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﴫف اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ را ﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﴫف ﻣﺪاوم و دراز ﻣﺪت ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس را در ﻓﺮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻢ منﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی او ﺷﺪه و از متﺮﮐﺰ
ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷنت متﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﱰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬاﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺮﭼﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ متﺮﮐﺰ ﻓﺮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷام ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺪاﺷنت متﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﺸﮑﺒﺎر )اﻧﺠﯿﺮ ،ﻣﻮﯾﺰ ،ﮐﺸﻤﺶ ،ﻣﻮز و آﻟﻮ( .و اﻧﻮاع
ﻣﻐﺰﻫﺎ )ﮔﺮدو ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﻓﻨﺪق ،ﺑﺎدام( و ﺳﻪ ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﻣﺎ و ﺗﻮت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﴫف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﮋده ارﺟﻤﻨﺪی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ

