تعاریف:
• نوزاد 28:روز اول عمر
• شیر خوار:یک سال اول عمر
• نوپا1:تا  3سالگی
• پیش دبستانی 3:تا  6سالگی
• دبستان 7:تا  12سالگی
• قبل از بلوغ:دختران  10تا  12سالگی---پسران  12تا 14
• بلوغ :دختران  12تا  14سالگی -پسران  14تا  16سالگی
• بعد از بلوغ :دختران  14تا  19سالگی -پسران  16تا  20سالگی

تفاوت رشد و نمو چیست؟

رشد و نمو
• رشد و تکامل از علوم پایه در طب اطفال است.
• کودک برای رشد ،فعالیت بدنی ،ادامه حیات و سالمت به غذا نیاز دارد.

• رشد عبارت است از افزایش اندازه فیزیکی بدن در طول زمان در حالی که تکامل یا نمو  ،تغییر در کارایی
اعضا بدن ودر نتیجه تغییرات به وجود آمده در ساختار تفکر و رفتارکودک وپیشرفت در مهارتهایی است
که به وسیله قسمتهای مختلف بدن از جمله مغز انجام میگیرد.
• به عنوان مثال ،توانایی گرفتن اجسام در دست نوعی نمو است.

ازدرمان های خانگی جلوگیری کنید

عوامل موثر در رشد
• عامل وراثت :عوامل ژنتیکی بر رشد و تکامل و به ویژه قد ،وزن ،تکامل اجتماعی و عقالنی و
شخصیت موثرهستند .یعنی ژنهای موجود در هسته سلولها با برنامهریزی از قبل تعیین شده
مشخص میسازند که رشد نهایی فرد به چه میزانی خواهد رسید.
• سن :میزان رشد در زندگی جنینی از هر زمان دیگری بیشتر است .در سال اول زندگی نیز میزان
رشد زیاد میباشد و بعد از آن به هنگام بلوغ افزایش مییابد.
• جنس :در حدود ده تا یازده سالگی قد و وزن دختران ناگهان افزایش مییابد .این رشد مربوط به
دوران بلوغ است در پسران جهش رشد کمی دیرتر یعنی در دوازده تا سیزده سالگی است.
• بیماریهای مزمن :در برخی بیماریها سوختوساز بدن افزایش مییابد و حتی اگر به میزان
کافی مواد غذایی در اختیار کودک قرار داده شود ،باز هم نخواهد توانست رشد کافی پیدا کند.

عوامل موثر در رشد
• تغذیه :وضعیت تغذیه جنینی و پس از آن بر رشد و تکامل اثر میگذارد .تاخیر رشد از
نشانههای سوء تغذیه است هنگامی که وضع تغذیه کودک بهبود یابد وزن و قد او
شروع به رشد میکند.
• کیفیت و کمیت تغذیه به ویژه در ماههای اول عمر تاثیر زیادی در رشد دارد ،به طوری
که اثرات مخرب سوء تغذیه شدید در اوایل زندگی میتواند باعث عوارض دائمی در
کودک شود.
• اشکال در تغذیه میتواند به دلیل فقر فرهنگی ،اقتصادی یا مشکالت سوء جذب مواد
غذایی باشد که مواد غذایی ضروری در زمان الزم در اختیار کودک قرار نگیرد.

عوامل موثر در رشد
• محیط فیزیکی :برخورداری از نور آفتاب ،تغذیه خوب ،روشنائی و تهویه نیز
بر رشد و تکامل اثر میگذارد.
• عوامل روحی :بچههایی که شرایط روحی و روانی بهتری داشته باشند ،رشد
مناسب تری نسبت به کودکانی خواهند داشت که تغذیه خوبی دارند ولی
مورد محبت واقع نمیشوند .عشق ،تمایل به مراقبت و روابط مناسب بین
والدین و کودک بر تکامل اجتماعی ،عاطفی و هوشی کودکان اثر گذار
است.

عوامل موثر در رشد
• هورمونها :هورمونهای تیروئید از زمان زندگی داخل رحمی در رشد جنین
تاثیر دارند .هورمون رشد بعد از حدود  1/5-2سالگی اثر ویژهای روی رشد
دارد .هورمونهای جنسی نیز در سنین بلوغ و زمان جهش رشد روی رشد
اثر دارند.
• فصل :میزان و نوع رشد کودکان در فصلهای مختلف متفاوت است به
اینصورت که در فصل بهار ،رشد قدی کودکان بیشتر است ،در حالی که در
زمستانها ،بیشتر وزن ایشان افزایش مییابد.

عوامل موثر در رشد
• آلودگي به عفونت ها و انگل ها:بعضي عفونت هاي مادر در دوران بارداري
(مانند سرخجه و سيفيليس ) بر رشد درون رحمي جنين اثر مي گذارد .عفونت
هاي پس از تولد (مانند اسهال و سرخك ) رشد و تكامل كودك را به خصوص
اگر سوء تغذيه هم باشد كُند مي كند .انگل هاي روده اي با خوردن مقدار قابل
مالحظه اي از مواد غذايي كودك مانع رشد و تكامل او مي شود.
• عوامل اقتصادي وفرهنگي:سطح زندگي و وضع تغذيه ،قدرت خرید

• سایر عوامل  :مرتبه تولد كودك ،فاصله بين تولد در كودكان ،وزن هنگام تولد،
چندقلويي ،سطح سواد پدران و مادران

شاخص هاي تن سنجي

• براي قضاوت در مورد رشد مناسب كودكا ن الزم است معيارهايي
براي سنجش اين رشد داشته باشيم  .اندازه گيري وزن ،قد و دور سر
مي تواند در اين مورد كمك كننده باشند.
• تركيب هر يك از اين ها با سن يا قد شاخص هايي را مي سازند كه
شاخص هاي تن سنجي ناميده مي شوند.

وزن:

وزن از شاخص هاي مهم رشد بدني است و ضمنا ساده ترين و درعين حال از بهترين
شاخص هاي رشد به حساب مي آيد.

معموال پسران كمي از دختران سنگين تر هستند .
توزین وزن کودکان به ویژه در سال اول زندگی حائز اهمیت است .با توجه به اینکه هم
افزایش و هم کاهش وزن در سال اول عمر میتواند عوارضی در همه طول زندگی به جا
گذارد ،توصیه میشود اندازهگیری وزن در سال اول به طور ماهیانه انجام گیرد.
نوزادان در روزهاي اول زندگي (7تا 10روز اول )به طور متوسط  %6تا  % 10وزن خود را از
دست مي دهند كه اين كاهش وزن بعد از دو هفته جبران مي شود.

• برای بررسی مناسب بودن
چگونگی افزایش وزن ،منحنیهای
ویژهای تهیه شدهاند که به طور
دقیق نشان میدهند وزن کودک
در حال حاضر در چه حدی است و
بعالوه مشخص میسازند که سیر
افزایش وزن در طول زمان به چه
صورتی بوده تا هر وقت این روند
کاهش یا افزایش غیر طبیعی پیدا
کرد ،کودک مورد بررسی قرار گیرد.

• در  5ماهگي وزن نوزاد حدود دو برابر ،یک سالگی  3برابر و در دو سالگي  4برابر وزن تولد
خواهد بود و از آن به بعد سرعت افزايش وزن ،كمتر خواهد شد و به حدود سالي  2/5کیلو گرم
محدود مي شود.
• در سالهای سوم ،چهارم و پنجم عمر ،افزایش وزن و قد نسبتأ ثابت بوده و سالیانه حدود 2
کیلوگرم افزایش در وزن و 6تا 8سانتیمتر افزایش در قد وجود دارد.

• وضعیت ثابت رشد در سنین مدرسه نیز ادامه دارد و سالیانه  3تا  3/5کیلوگرم به وزن و در
حدود  6سانتیمتر به قد اضافه میشود تا اینکه در حوالی سن بلوغ یک دوره جهش رشد وجود
دارد که افزایش در قد و وزن به میزان چشمگیری وجود دارد ،این جهش رشد در دخترها تقریبأ
دو سال زودتر از پسرها است.
حدود سن  10-12سالگي براي دختران و  12تا  14سالگي براي پسران ،وزن به طور ناگهاني افزايش
مي يابد.

سال اول زندگي
•
•
•
•
•
•
•
•

وزن
 0-3ماه روزانه  20-30گرم يا هرماه  600-900گرم
 3-6ماه روزانه  15-21گرم يا هر ماه  450-630گرم
 6-12ماه روزانه  10-13گرم يا هر ماه  300-390گرم
قد
 0-3ماه روزانه  1ميليمتر يا ماهانه  30ميليمتر
 3-6ماه روزانه  0.68ميليمتر يا ماهانه  20ميليمتر
 6-12ماه روزانه  0.47ميليمتر يا ماهانه  14ميليمتر

سال دوم زندگي:
• رشد آهسته ولی مداوم در این دوران افزایش وزن کودک هر ماه به طور
متوسط  230گرم ( حدود  3کیلوگرم در سال ) و قد 1سانتیمتر در ماه
( 12سانتيمتر در سال)

• كاهش در سرعت رشد و در نتیجه كاهش اشتها و دريافت غذاي كودك

• شكايات والدين در مورد بي اشتهايي كودك و كاهش عاليق كودك به مواد غذايي
نسبت به سال اول تولدش
• تعيين وضعيت رشد كودكان بر اساس منحني هاي جديد رشد سازمان جهاني
بهداشت ابزاري مطمئن براي رفع نگرانی والدين در خصوص کفایت تغذیه ای
کودک

رشد كودكان  2تا  5سال

• رشد آهسته و مداوم

• افزایش وزن و قد در 2تا  3سالگی مانند  1تا  2سالگی هر ماه به طور
متوسط  230گرم ( حدود  3کیلوگرم در سال )و قد 1سانتیمتر در ماه
( 12سانتيمتر در سال)

• افزایش وزن و قد بین سنین  3تا  5سالگی هر سال به میزان  2کیلو گرم
در وزن و  7سانتیمتر در قد
• كاهش در سرعت رشد و كاهش اشتها و دريافت غذاي كودك

میزان رشد در سنین مختلف:
سن
تولد
 5ماهگی
 1سالگی
2سالگی
 3سالگی

 5سالگی
 7سالگی
10سالگی

وزن

x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
10x

سن

وزن

 10روزگی تا  3ماهگی

30 g / day

 6-3ماهگی

20 g / day

6تا 9ماهگی

15 g / day

9تا  12ماهگی

12 g / day

1تا 3سالگی

3 kg / yr

 4سالگی تا 12

2 kg / yr

باالی  12سالگی

5-6 kg/yr

الگوي رشد قد:
• قد يا طول بدن شاخص ديگري براي اندازه گيري رشد است  .قد نوزادان در
بدو تولد  45 - 55سانتي متر و به طور متوسط  50سانتي متر مي باشد و تا
يك سالگي به حدود  1/5برابر قد در هنگام تولد خواهد رسيد و در حوالي 4
سالگي  2برابر قد زمان تولد خواهد شد.
• در سال اول تولد  25سانتیمتر به قد افزوده میشود و در سالهای بعدی
این میزان به ترتیب نصف میشود یعنی در سال دوم  12/5سانتیمتر و در
سال سوم  6/25سانتیمتر و ...به قد افزوده میشود .تا کودک به مرحله
بلوغ برسد.

نحوه محاسبه وزن و قد متناسب با سن متوسط
شیرخواران و كودكان طبیعي

سن

قد

تولد تا  3ماهگی

3.5 cm/month

 3تا  6ماهگی

2.0 cm/month

 6تا  9ماهگی

1.5 cm/month

 9تا  12ماهگی

1.3 cm/month

 2تا  5سالگی

6-8 cm/yr

 5تا  12سالگی

5cm/yr

دور سر:
• اندازهگیری دور سر از بدو تولد تا سه سالگی اهمیت دارد و حداکثر افزایش آن قبل از
بسته شدن مالجهای شیرخوار میباشد .در یک سال اول عمر  12سانتیمتر به دور سر
افزوده میشود و در پایان سال اول مغز تقریبأ دو سوم وزن مغز بزرگسال میباشد.
• در طی سال دوم فقط دو سانتیمتر به دور سر اضافه میشود و در نهایت در سن 12
سالگی اندازه دور سر کامل میشود و به حد بالغین میرسد.

• افزايش دور سر در سال هاي اول زندگي به علت رشد سريع تر مغز در اين سال ها با
شتاب بيشتري روبرو است.
• دور سر فرد بالغ حدود  54سانتي متر است.فرمول دور سر(cm )lt + 9.5 /2+/- 2.5 :

الگوي رشد دور سر
سن

دور سر به سانتی متر

تولد

35

 2ماهگی

38

 3ماهگی

40

 4ماهگی

41

 6ماهگی

43-42

یک سالگی

46-45

دو سالگی

48-47

 5سالگی

51-50

تفسیرمنحني رشد:
• پایش رشد براساس اندازهگیری دورهای اندازههای بدن و ثبت در نمودارهای رشد انجام
میشود .در هر بار توزین ،وزن باید در برگه نمودار رشد نشانهگذاری شود.
• با نشانهگذاری وزن کودک در برابر سن او به طور ماهانه ،منحنی رشدکودک یعنی وزن
به ازای سن به دست میآید .در برگه پایش رشد ،نمودار وزن به ازای سن رسم خواهد
شد و قد کودک در نظر گرفته نمیشود زیرا وزن برای شناخت رشد ،وسیله حساستری
است.
• منحنی رشد طبیعی باید به موازات یکی از خطوط منحنی رشد در فاصله بین پایینترین
تا باالترین خط منحنی پیش برود .البته منحنی رشد نوسانات جزئی دارد ولی افزایش یا
کاهش ناگهانی آن غیرطبیعی تلقی شده و نیاز به بررسی دارد.

• يك بار اندازه گيري هر كدام از اين معيارها
تنها وضعيت همان لحظه را مشخص مي
كند و سير پيشرفت معيار اندازه گيري
شده را نشان نمي دهد.
• تنها در صورتي مي توان در مورد چگونگي
رشد كودكان يك منطقه اظهار نظر كرد كه
ميانگين رشد كودكان خوب تغذيه شده و
سالم آن منطقه را بدانيم و يا كودكا ن آن
منطقه را با ميانگين رشد كودكان جمعيت
استانداردي مقايسه نماييم .

پیش بیني قد بزرگسالي
• با وجود اینکه پیش بینی دقیق ممکن نیست ولی با در نظر گرفتن متوسط
قد والدین میتوان پیش بینی تقریبی داشت.
• پیش بینی قد بزرگسالی دخترها  13سانتی متر از قد پدر کم می شود و
میانگین آن با قد مادر گرفته می شود.
• پیش بینی قد بزرگسالی پسر ها  13سانتی متر از قد مادر کم می شود و
میانگین آن با قد پدر گرفته می شود.

ارزیابي رشد
• برای ارزیابی رشد به معیارهایی چون تاریخچه وزن و قد موقع تولد،سوابق
بارداری،سوابق بیماری،سوابق و نوع تغذیه ای،سوابق رشد و نمو هوشی
حرکتی،بیماری های عمومی و خصوصیات خانوادگی مثل جثه والدین و
زمان بلوغ در والدین است.
• نکته مهم در ارزیابی رشد بررسی الگوی رشد در طول زمان است.بنابراین
در هر ویزیت باید وزن و قد کودک اندازه گیری و در منحنی رشد خودش
یا همان جاده سالمتی مندرج در پشت برگه واکسیناسون که بدو تولد
برای هر نوزاد صادر و در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.همینطور دور سر
و نسبت قد و وزن در سن زیر دو سال چک می شوند

كودكان نیازمند به مراقبت ویژه:
• مراقبت ويژه در سال اول زندگی بسيار مهم است و زمان مراجعات كودك
زير  1سال تحت مراقبت ويژه به حداقل  15روز يكبار در ماه می رسد كه
شامل موارد زير است:

• كودكانی با وزن تولد كمتر از  2500گرم

• كودكانی كه در فاصله دو توزين منحنی
رشدشان موازی با منحنی های مرجع
نباشد و مرتبا از آن فاصله گيرد
(منحنی رشد صعودی با شيب كند،افقی
و يا نزولی)

• تولد كودك در فاصله كمتر از  2سال از تولد كودك قبلی
• دو قلو يا چند قلويی

• كودك دارای نوعی ناتوانی(مثل عقب ماندگی ذهنی،بيماری قلبی،
شكاف كام و)...
• قطع شير مادر تا قبل از  6ماهگی و تغذيه شيرخوار با شير مصنوعی
• تاخير در تغذيه تكميلی(ديرتر از پايان ماه ششم زندگی)

همچنین كودكان خانواده هایي كه ویژگي هاي زیر را
دارند در سال اول زندگي باید تحت مراقبت ویژه باشند:
• خانواده هايی كه سابقه كودكان سوء تغذيه ای داشته اند.

• خانواده هايی كه در آنها يكی يا هر دو والدين فوت شده باشند.
• خانواده هايی كه مادر بيمار يا نوجوان (زير  18سال) است.

در كودكان  1تا  6سال:
• چنانچه روند رشد كودك صعودی با شيب كند،افقی يا نزولی شود تحت
مراقبت ويژه قرار گرفته و الگوی مراجعات آن ها نصف زمان عادی خواهد
شد.

بد غذایي كودكان
• کودک بد غذا میتواند باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در والدین شود.

• نگرانی از کمبود مواد غذایی مناسب در بدن کودک یا کاهش دریافت
انرژی مواردی است که والدین یک کودک بد غذا را دچار ترس و اضطراب
میکند و به دنبال راه چارهای برای اصالح این اوضاع هستند.
• بد غذایی معموال در کودکان  2تا  4ساله به یک مسئله مهم برای والدین
تبدیل میشود.
• جهت اصالح بد غذایی یک کودک بهتر است ابتدا با دالیل و همچنین
راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن آشنا شوید.

چه رفتارهایي طبیعي است؟
• برای یک کودک پیش دبستانی کامال طبیعی است که از رنگ ،غذا یا
اسباب بازی که تا دیروز دوست داشته است ناگهان متنفر بشود .حتی
غذاهایی را که تا دیروز مورد عالقه کودک بوده است ،امروز آنها را پس
میزند .حتی گاهی اوقات این بد غذایی افراطی میشود .طوری که آنها در
تمامی وعدههای غذایی خود تنها چند غذای به خصوص را میخورند.

• این ترس از چیزهای جدید یکی از ویژگیهای انسانها در راه تقویت
محافظت از خود است .کودک چیزهای جدید را امتحان نمیکند چراکه از
امنیت آن خبر ندارد .این کامال طبیعی است.

• ترس از غذاهای جدید تا سن  4و  5سالگی به تدریج کاهش پیدا میکند،
اما دربعضی بچهها تا نوجوانی به ادامه میابد.
• کودک شما ترجیح می دهد همهچیز برای او ثابت و آشنا باشد و تا وقتی که
شما بارها آن را سرو نکنید او تمایلی به امتحان کردن آن ندارد.

• بد غذایی در کودکان پیش دبستانی گاهی اوقات به نشانه نمایش
استقالل است ،در ذهن او این جمله شکل میگیرد:
• تو نمیتونی منو مجبور به خوردن این غذا کنی

• به دلیل این که بچههای پیش دستانی بسیار فعال وپر جنب و جوش
هستند ،طاقت ندارند که برای مدتی روی یک صندلی بنشینند و غذا
بخورند و شاید این دیلی بر این باشد که شما با یک کودک بد غذا مواجه
هستید .شما میتوانید با تزیین غذا و جذاب کردن میز غذا ،فرزند خود را
بدون اینکه با اسباب بازی یا تلویزیون حواس او پرت بشود ،برای مدتی
کوتاه آرام سر میز غذا نگه دارید.

نحوه معرفي غذاهاي جدید به یک كودک بد غذا
• کودک شما به صورت غریزی میداند که چقدر غذا برای نیاز بدن و سالمت او کافی
است .اینکه کودک چه غذایی بخورد تصمیمی است که باید به عهده او گذاشته بشود.
• بهترین کار ،تهیه انواع مختلف غذاهای سالم وارایه آنها در محیطی آرام و مثبت است
تا زمان غذا برای همه لذت بخش شود.
• الگوی خوبی برای کودکتان باشید.
• غذا را به اندازه سرو کنید .اندازه غذای کودک معموال نصف یک غذای معمولی است .به
طور مثال نصف فنجان حبوبات یا ماست 60 ،گرم گوشت 4 ،قاشق غذاخوری سبزیجات
یا یک تکه نان اندازه غذای یک کودک است .گاهی فرزندتان بد غذا نیست و فقط
اندازه غذایی که به او میدهید زیاد است و در بشقاب میماند.

• از کودک خود نپرسید که برای شام چه غذایی دوست دارد .چون او غذایی را انتخاب میکند
که قبال خورده است .در عوض شما به او بگویید که وقت شام است و غذاهای مختلفی سرو
کنید تا او یک غذا را برای خوردن انتخاب کند .از غذاهایی که آماده میکنید حداقل یک مدل
غذا را که مطمئن هستید کودک شما دوست دارد و با آن آشنا است ،سر میز قرار بدهید.
• هنگام معرفی غذای جدید مقدار کمی از آن غذا به او بدهید .تا در صورتی که غذا را دوست
نداشت ،شما مجبور به دور ریختن مقدار زیادی غذا نباشید .سعی کنید موقع گرسنگی
غذاهای جدید را به او معرفی کنید.
•وقتی کودک شما در خرید مواد غذایی یا تهیه غذا به شما کمک کند ،باعث میشود غذایی را
که در آمادهسازی آن نقش داشته است بهتر بپذیرد و بخورد.

• ارزش غذایی مواد خوراکی مختلف را به کودک خود آموزش بدهید .یک جدول غذایی در
آشپزخانه نصب کنید و از او بخواهید قسمت ارزش غذایی هر غذایی را که در آن روز خورده
است رنگ کند و به او بگویید وقتی خوراکی ها مقوی را بخورد بهتر میدود و ورزش میکند.
• الگوی خوبی برای کودک خود باشید و غذاهایی را بخورید که دوست دارید فرزندتان هم
بخورد .چگونگی وعدههای غذایی خانوادگی ارتباط مستقیمی با عادت غذایی کودک دارد و
اگر شما الگوی صحیحی باشید ،باعث میشود کودک شما از زمان غذا خوردن لذت ببرد.

پیشنهاد غذاهاي سالم به كودک بد غذا
• هیچگاه فرزند خود را مجبور به خوردن غذایی خاص نکنید .کودک شما باید
خودش نوع غذایی را که میخواهد بخورد امتحان کند .اگر شما کودک خود را
مجبور به خوردن غذایی که دوست ندارد بکنید ،باعث به وجود آمدن مشکالتی
در بزرگسال او میشوید.
• کوکانی که برای غذا خوردن خود تصمیم نمیگیرند ،مثل زمان سیر شدن و دست
کشیدن از غذا ،بیشتر در معرض خطر چاقی یا عالقه مفرط به غذاهای ناسالم
هستند .اجبار کردن فرزند خود به غذا خوردن اورا لجوج میکند و باعث میشود
کمتر حاضر به امتحان غذاهای جدید بشود.

• تحقیقات نشان داده است که برخالف نگرانی والدین ،کودکان مواد مغذی مورد
نیاز بدن خود را با خوردن غذاهای مختلف به دست میآورند

• البته اگر شما فکر می کنید که بد غذایی در کودک شما به امری پیچیده تبدیل شده
است ،حتما با متخصص تغذیه کودکان مشورت کنید ،اما ترس خود را به کودک منتقل
نکنید .اگر شما مدام به او بگویید که غذا بخورد و لقمههای او را بشمارید او بیشتر در
مقابل غذا خورن مقاومت میکند.
• این موضوع را در نظر داشته باشید که اشتهای کودکان بسته به فعالیت روزانه و نمودار
رشد آنها تغییر میکند.

كودک بي اشتها میبایست از لحاظ بیماري هاي زیر مورد
بررسي قرارگیرد:
• یبوست
• عفونتهای ادراری
• اختالالت گوارشی
• ریفالکس
• بیماریهای تیروئید
• کم خونی
• بیماریهای کلیه
• عفونت های مختلف

• راههای مختلفی برای مقابله با بد غذایی در کودکان وجود دارد و
روشی که شما انتخاب میکنید باید با توجه به تحمل کودک شما
و همینطور دالیل عوض شدن عادت غذایی او باشد .برای کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.

• والدین معموال همه راههای معامله یا مذاکره کردن را امتحان میکنند .آنها
ممکن است به بچهها قول بدهند که در ازای غذا خوردن به آنها چیزی
بدهند ،یا با رفتارها و جایزههای مختلف کودک خود را تشویق کنند.
• البته این رفتارها ،عادتهای بدی را در کودکان پرورش میدهد و توقعی را
به وجود میآورد که خوب غذا خوردن ،جایزه دارد.

حالت هاي مختلف بد غذایي در كودكان
• زمانی که والدین به بد غذایی در کودکان واکنش نشان میدهند ،واکنش
چه منفی و چه مثبت باشد این رفتار را در کودک خود تشدید میکنند.
• همینطور پیشنهاد غذاهای مورد عالقه او و غذای جدا پختن هم باعث
شدت گرفتن بد غذایی در کودکان میشود.ما با تشخیص اینکه کجا و چرا
کودک شما بهانهگیری میکند به شما کمک میکنیم که روش درستی را
برای مقابله با این عادت انتخاب کنید.

-1تقلید از اطرافیان
• کودکان ازافراد اطراف خود یاد میگیرند و اگر کودک ،شما را در در حال خوردن
غذاهای نامناسب و شیرینیها ببیند به احتمال زیاد همان رفتار را تکرار میکند.
از زمانی که کودک خود را از شیر میگیرید ،او را با غذاهای سالم و آداب صحیح
غذا خوردن آشنا کنید .وقتی فرزند شما ببیند که شما همه غذای خود را سر میز
شام میل میکنید ،او نیز همین کار را انجام میدهد.

• کودکان با تقلید از شما ،خواهر برادرها ،پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و دوستان خود
نحوه غذا خوردن را یاد میگیرند .سعی کنید با کودکان خود غذا بخورید و برای
آنها الگوهای خوبی فراهم کنید.
• همان غذایی را که همه خانواده میخورند به او بدهید و غذای جداگانه درست
نکنید.

-2نشان دادن استقالل
• بعضی از کودکان ممکن است با اشتیاق شروع به خوردن غذاهای کمکی مثل
پورهی سبزیجات کنند .در حالی که شما از این وضعیت رضایت کامل دارید،
ناگهان این رفتار متوقف میشود.
• بد غذایی میتواند نتیجه نمایش استقالل کودک باشد .غذا خوردن ،حالتی است
که کودک به راحتی به آن مسلط میشود.
• در این مرحله امتناع از غذا خوردن به نوع غذا مرتبط نیست .این نوع از بد
غذایی معموال موقت است و والدین باید بدانند که بهتر است آرامش خود را
حفط کنند و به کودک اجازه بدهند برای مدت زمان کوتاهی این رفتار را بروز
بدهد .در این مرحله میتوانید غذاهای مختلفی به او پیشنهاد بدهید تا او غذای
مورد عالقهی خود را انتخاب کند .این کار به تقویت حس استقالل در کودک شما
کمک می کند.

-3بیرون دادن غذا
• والدین اغلب نگران هستند که مواد مغذی مورد نیاز کودک به بدن او نمیرسد.
آنها از سر ناامیدی و به امید بهبود وضعیت فرزندان ،غذاها و طعمهای جدیدی
را با ذائقه آنها آشنا میکنند .ممکن است کودکان در این موقعیت برعکس
عمل کنند و غذایی را که به آنها میدهید ،تف کنند .بیرون دادن غذا معموال
مربوط به مسئلهی حسی است ،احتماال بو و مزه غذا برای کودک ناخوشایند
است که آن را تف میکند.
• یهترین راه حل برای کودکان حساس این است که تا حد ممکن محیط غذا
خوردن را برای کودک آرام کنید .شما همچنین می توانید راجع به احساس
مختلف مثل گرما و سرما با کودک خود صحبت کنید تا راحتتر با حسهای پیش
آمده برخورد کند.

-4طعم غذا
• خیلی از کودکان غذاهای شیرین را بیشتر دوست دارند .غذاهای متنوع
درست کنید و برای فرزند خود سرو کنید .کمی زمان میبرد تا فرزند شما به
طعم غذاهای جدید عادت کند و ذائقهی او شکل بگیرد.
• همیشه غذاهای مورد عالقه فرزندتان را در بشقاب برای او سرو کنید و
غذاهایی را که معموال نمیخورد هم به عنوان یک گزینه در بشقاب قرار
بدهید .بدون زور و فشار با خوش زبانی کودک را تشویق به امتحان غذاهای
جدید یا غذاهایی که دوست ندارد بکنید .او را تشویق کنید تا یک تکه از
آن را بخورد.

-5ظاهرغذا
• به طور کلی بچهها به راحتی به غذا و غذا خوردن عالقهمند نمی شوند.
تزئین زیبای غذا در بشقاب و درست کردن شکلهای مختلف با غذا ،تجربه
غذا خوردن را برای کودک جذاب و لذتبخش میکند .شما همچنین
میتوانید غذاها را با کلمات جدید و کودکانه صدا کنید تا کودک ارتباط
بهتری با غذا برقرار کند.

والدین عاشق غذا
• مشخصات :اینها معتقد هستند که غذا همان عشق است .آنها وقتی برای دیگران غذا آماده
میکنند احساس خوبی نسبت به خودشان پیدا میکنند .وقتی به کودکی که با اشتیاق بستنی
قیفی میخورد نگاه میکنند ،بینهایت حس خوب در آنها ایجاد میشود؛ چون معتقد هستند
خوردنیهای لذتبخش یک بخش مهم از خاطرات شاد دوران کودکی است.
• نتیجه :این افراد به کودکان غذا میدهند که احساس عشق کنند و در بیشتر موارد باعث
میشوند کودک بیش از حد نیاز واقعی خود غذا بخورد ،و همچنین اغلب غذاهای ناسالم وارد
عادات غذایی کودک میشود .این کودکان معموال یاد میگیرند احساساتشان را با موضوع غذا
خوردن قاطی کنند .اما هرگز فراموش نکنید که عشق یک احساس است و غذا ،فقط غذا است.
خوردنیهای لذتبخش باید به صورت متعادل مصرف شوند اما عشق والدین حد تعادل ندارد.

والدین در نقش پلیس غذا
• مشخصات :آنهایی که پلیس غذا هستند ،به کودکان اجازه نمیدهند شکالت یا نوشابه بخورند
و مصرف هر چیزی که قند زیادی داشته باشد از نظر آنها ممنوع است .این گونه والدین ،به
شدت بچهها را از خوردن غذاهایی که مواد مغذی کمی دارند محروم میکنند و حتی با وجود
مقاومت کودک ،او را به خوردن غذاهایی که از نظرشان خیلی مقوی است مجبور میکنند.
• نتیجه :زمان غذا خوردن کودک به میدان جنگ تبدیل میشود .فشار و ناراحتی با موضوع غذا
خوردن عجین میشود و این موضوع میتواند تا بزرگسالی هم با این کودک همراه شود .در این
راه کودکان یاد نمیگیرند که به احساس گرسنگی خود توجه کنند،چون وقتی میل نداشتهاند
همیشه یک عامل بیرونی آنها را به غذا خوردن مجبور کرده است .همین عامل میتواند باعث
پرخوری بیش از حد در بزرگسالی شود .کودکانی که در مورد غذا به آنها سختگیری شده است،
اغلب دور از چشم والدین ،غذاهای ممنوع را انتخاب میکنند و میخورند.

والدین متخصص در امور تغذیه
• مشخصات :این افراد اطالعات زیادی راجع به ارزش مواد غذایی مختلف
دارند و بسیار نگران هستند که همه مواد غذایی مورد نیاز کودک را به او
بخورانند و از اصل قضیه غافل میشوند .آنها معموال روی غذاهای سالم
تاکید ندارند؛ چرا که از نظر آنها ساندویچ هات داگ مقدار کافی پروتیین و
بستنی مقدار کافی کلسیم دارد.

• نتیجه :کودکان آنها معموال برنامه غذایی محدودی دارند که غذاهای سالم
در آن به ندرت به چشم میخورد و والدینی که مدام نگران هستند که آیا
کودک به میزان کافی نوع خاصی از مواد مغذی را مصرف کرده است یا
خیر

والدین فراري از گرسنگي
• مشخصات:والدینی که اجازه نمیدهند کودکانشان به هیچ وجه گرسنه
بمانند ،گروه فراریان از گرسنگی نام دارند .آنها همیشه در حال غذا دادن
به کودک خود هستند .این والدین معموال همیشه نگران این هستند که
کودک آنها به اندازه کافی غذا نمیخورد ،کمبود وزن دارد و به خوبی رشد
نکرده است.
• نتیجه :این والدین اغلب کودکانی را پرورش میدهند که برنامه غذایی
یکنواختی دارند و غذاهای کم حجم میخورند و از گرسنگی خود برای جلب
توجه والدین خود استفاده میکنند .این کودکان یاد میگیرند که تحت هیچ
شرایطی گرسنه نمانند که این موضوع میتواند در آینده باعث ایجاد
پرخوری در آنها شود

آرامشدهنده و جایزهدهنده
• مشخصات:آرامش دهندهها کسانی هستند که از غذا برای آرام کردن و از بین بردن حس بد کودک خود
استفاده میکنند؛ مثال برای از بین بردن درد زانو یا از بین بردن ناراحتی بعد از نمره بد ،به کودک خود
غذا میدهند .این والدین به کودکان خود میآموزند که خوردن شیرینی و بستنی برای مقابله با
احساسات ناراحتکننده موثر است.
• جایزه دهندهها هم همین طور هستند؛ اما به جای آن که با خوراکیها احساسات بد را از بین ببرند ،برای
جشن گرفتن هر موفقیت در خانواده و در تمام لحظات خوشحالی ،شیرینی (یا هر نوع خوردنی) پخش
میکنند.

• نتیجه :مواجهه با احساسات (چه خوب و چه بد) با غذا باعث میشود در دوران بزرگسالی به افرادی تبدیل
شوند که پرخوری عصبی دارند و یا به طور کلی پرخور هستند .این کودکان یاد میگیرند که احساس
ناراحتی و احساس گرسنگی مثل هم است،در حالی که ما باید به آنها بیاموزیم که با مراقبت از خود،
ارتباط برقرار کردن با دیگران و حتی با رفتن به آغوش پدر و مادر ،با احساسات خود رو به رو شوند.

راه حل الگوهاي رفتاري بد والدین در برخورد با غذا
خوردن كودک
• حاال اگر خانوادهها برای سالهای متوالی این رفتارهای منفی را در برابر غذا
خوردن کودک خود تکرار کرده باشند ،چه باید کرد؟
• کلید تغییر دادن عادت غذایی با یک گفت و گو شروع میشود که در طول آن
شما باید احساسات کودک خود را بشناسید.
• شما باید برای کودکان خود یک منبع الهام بخش باشید نه منبع استرس و
مشکالت.
• شما در برخورد با غذا خوردن کودک خود در کدام دسته از این والدین هستید؟
اگر کودک بدغذایی دارید ،فکر میکنید چه الگوی رفتاری در شما و همسرتان،
میتواند عامل به وجود آمدن این رفتار باشد؟

شایع ترین دالیل بي اشتهایي كودكان چیست؟
• به این سواالت دقت کنید :فرزند من بسیار بی اشتها است .خیلی کم غذا میخورد و بیشتر در
حال فعالیت است ،از لحاظ ظاهری کوچک به نظر میرسد من نگران سالمتی او هستم ،در
مورد بی اشتهایی کودکم چه باید بکنم؟
• این سؤالی است که بسیاری از مادران جوان دارند .این مشکل تنها مربوط به مادران ایرانی
نیست .بسیاری از مادران دنیا نمیدانند ،کدام غذا و به چه میزان برای کودکشان مناسب
است ،تا رشد او به خوبی صورت گیرد .با ارائه مطالب استخراج شده از منابع معتبر تغذیهای و
پزشکی ،به شما کمک خواهم کرد تا به حل مشکل بی اشتهایی کودکان بپردازید.
• درمان بی اشتهایی کودکان را از سه جنبه مورد بررسی قرار میدهیم :ابتدا علل بی اشتهایی
کودکان را روشن می سازیم سپس به بررسی نیازهای تغذیهای کودکان میپردازیم و در انتها
کاربرد عملی این اطالعات را به شما خواهیم آموخت

علل بي اشتهایي كودكان
• سواالت مادران:

• ساعات غذا خوردن کودک چگونه است؟

• مقدار غذایی که در هر وعده میخورد به چه میزان است؟
• در بین وعدههای غذایی چه چیزهایی مصرف میکند؟

• میزان فعالیت شدید کودک چند ساعت در روز است؟

• شما باید ،حتما در ابتدا پاسخ این سؤاالت را آماده کنید.

علت اول؛ وجود بیماري در كودک
• علت اول وجود نوعی بیماری در کودک .هر نوع بیماری یا داروی مصرفیای
که موجب زخمهای دهان ،تغییرحس چشایی کودک ،کاهش اشتها ،تهوع
و استفراغ شود و البته وجود تب خفیف نیز موجب کاهش اشتهای کودک
میشود.
• باید مراقب باشید ،کمبود غذایی او به سوء تغذیه نیانجامد که اثرات مخرب
آن به سختی جبران پذیر است.
• شما با مشورت کردن با پزشکتان (هر  2تا  3ماه یک بار) ،در صورت نبودن
این عالئم و اطمینان از عدم وجود انگل در رودههای کودکتان ،میتوانید
مطمئن شوید که دلیل بیاشتهایی او بیماری نیست.

علت دوم؛ وجود سوء جذب یا حساسیتهاي غذایي
در كودک
• ممکن است رودههای کودک ،به یک نوع ماده غذایی -مثل پروتئین موجود
در گندم (گلوتن) حساسیت داشته باشد .از این رو مواد غذایی به راحتی
جذب دیواره روده نمیشود .و یا در اثر مصرف یک ماده غذایی خاص ،در
بدنش عوارض خاصی به وجود آید که موجب ترس کودک از غذا و غذا
خوردن شود.

• ما برای کودکتان برنامه غذایی تعیین خواهیم کرد ،بر اساس عالیق او و به
روش جانشینی خواهد بود.

علت سوم در دسترس نبودن غذاهاي كافي و سالم
براي كودک
• گاهی غذای کافی و مقوی در اختیار کودک نیست و گاهی والدین ،مواد
غذایی سالم ،نظیر سبزیجات شسته و پوست کنده ،میوههای شسته و
آماده خوردن ،دانهها و مغزهای مقوی مثل آجیل ،لبنیات تازه و … را در
اختیار کودک قرار نمیدهند و در عوض به عنوان میان وعده ،به او شیرینی
و شکالت و یا تنقالتی میدهند که کالری زیاد دارد و محتوی مواد مغذی
کمی است.

علت چهارم وجود فشارهاي رواني بر كودک
• یکی از عوامل مهم در ایجاد بی اشتهایی ،اختالالت روانی و ناراحتیهای غیر
ارگانیک است .اضطراب ،افسردگی ،روابط غلط و نامناسب خانوادگی ،کمبود
محبت و عکسالعملهای عاطفی نامناسب از جمله این علل میباشند.
• والدین افسرده و گوشهگیر که الفبای ایجاد رابطه عاطفی با کودک خود را
نمیدانند و در روند تغذیه و تحریک کودکانشان به خوردن کوتاهی دارند ،فرزند
آنان از بیتوجهی تغذیهای عاطفی ،اجتماعی و هوشی رنج خواهد برد .ناآگاهی از
نوع و شیوه ارتباط با کودک در هر زمینهای خصوصا به هنگام تغذیه و از سن 8
ماهگی به بعد میتواند منجر به اختالالت تغذیهای ،بی میلی و بی اشتهایی
کودکان شود

سایر علل :
• رفتار شما مادر و پدر عزیز ،مهمترین تاثیر را برای کودکتان دارد و اگر شما
رفتار غلطی دارید نمیتوانید از او انتظار داشته باشید که این کار را انجام
ندهد .پس با رفتار درست خود ،به صورت عملی به او آموزش دهید.
وعده دادن کودک به شیرینی و تنقالت در عوض خوردن غذا.
••
غذا دادن به کودک در برابر تلویزیون و کال ا در زمانی که حواس او
••
مشغول کار دیگری است.
ناز کشیدنهای زیاد مادر و اصرار زیاد وی برای خوردن غذا.
••
غذا دادن در زمانهای نامنظم و مکانهای مختلف نیز میتواند از علل
••
بی اشتهایی کودکان باشد.

آیا مي دانید مقدار غذاي مورد نیاز كودک در سنین
مختلف چه قدر است؟

هرم غذایي كودكان  2تا  6سال

نیازهاي تغذیه اي كودكان از تولد تا شش ماهگي
• تغذیه شیرخوار در  6ماه اول زندگی فقط با شیرمادر بدون مصرف هر نوع
ماده غذایی دیگر حتی آب می باشد ).تغذیه انحصاری با شیرمادر )
• تغذیه انحصاری با شیر مادر در کاهش میزان ابتال و مرگ و میر شیرخواران
و رشد مطلوب کودکان نقش بسزایی دارد.
• تغذیه انحصاری با شیرمادر امکان ابتال به عفونت های حاد تنفسی را تا
پنج برابر و احتمال مرگ ناشی از این بیماری ها را تا چهار برابر کاهش می
دهد.

اهمیت تغذیه كودک از  6تا  12ماهگي:
• هنوز غذاي اصلي او شير مادر است و دادن غذا نبايد موجب كم كردن
تعداد دفعات شيردهي شود (.حداقل  8نوبت در شبانه روز)
• حجم معده كودك كوچك است و نبايد آنرا با غذاهاي رقيق وحجيم پر كرد.
• فعاليت كودك بيشتر شده و در نتيجه نياز او به انرژي نيز بيشتر ميشود.

• زمان شكل گيري عادتهاي غذايي است  ,ايجاد عادتهاي غذايي خوب مثل
مصرف غذاهاي كم نمك و تنوع غذايي به حفظ سالمتي او در سالهاي
بعدي عمر كمك مي كند.

نیاز به شیر مادر بعد از  6ماهگي
(میزان كالري دریافتي از شیر مادر)
• 70% at 6-8 months
55% at 9-11 months
40% at 12-23 months

نیازهاي تغذیه اي كودكان  1تا  2سال
• گروه نان و غالت  ( :تامين انرژی ،ويتامين های گروه
 ،Bآهن  ،پروتئين وفيبر ،سالمت دستگاه عصبی)

• گروه ميوه ها و گرو ه سبزی ها ( تامین ویتامین ها ،
امالح و فیبر ،افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها
و سالمت بدن)
• گروه شیر و لبنیات ( تامین کلسیم ،پروتئین ،انواع
ویتامین ها ی گروه Bو ویتامین های Aو)D
• گروه گوشت ،حبوبات ،تخم مرغ و مغزها ( تامین
پروتئین؛ آهن ؛ روی و ویتامین های گروه )B

• گروه متفرقه :

•  -شیرینی ها و مواد قندی  :انواع مربا؛ شربت؛ قندوشکر؛ انواع شیرینی ها
؛ شکالت ها و..
•  -چربی ها :انواع روغن ها ؛ کره؛ خامه؛ سس های چرب مانند مایونز

•  -ترشی ها؛ شورها؛ چاشنی ها :انواع ترشی و شور؛ فلفل؛ نمک؛ ادویه و...

•  -نوشیدنی ها و نوشابه های گاز دار؛ چای؛ قهوه؛ انواع آبمیوه های صنعتی
و پودرهای آماده مانند پرتقال

نیازهاي تغذیه اي كودكان  2تا  5سال

نیاز روزانه گروه های غذایی کودکان  2-6سال
گروه غذایی
نان و غالت

شیر و لبنیات

گوشت  ،حبوبات  ،تخم مرغ ،
مغزها

میوه ها

سبزی ها

متفرقه ها (روغن  ،کره)

 2-3سال

 4-6سال

2

2

4

1
1

2

مصرف روزانه 2تا  3قاشق
مربا خوری روغن وبا کره

6

2
2

3

محدودیت مصرف نمک ،
شیرینی و قندهای ساده

نقش فعالیت بدني در سالمت كودكان

• چطور می توانید کودک را در طول روز سیر و سرحال نگه دارید و در عین
حال مطمئن باشید که برای وعده غذایی اصلی هم جا دارد؟
• راهکار :برنامه غذایی

• با برنامه ریزی زمانی روزانه برای وعده های اصلی و میان وعده ها می توانید
به کودک کمک کنید .ممکن است کودک شما یکی از وعده های غذایی را
نخورد اما با وجود برنامه می تواند پیش بینی کند تا وعده بعدی چه قدر
باید صبر کند.

