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تفاوت رشد و نمو چیست؟



رشد و نمو

.استاطفالطبدرپایهعلومازتکاملورشد•
.داردنیازغذابهسالمتوحیاتادامهبدنی،فعالیترشد،برایکودک•
کاراییدرتغییر،نمویاتکاملکهحالیدرزمانطولدربدنفیزیکیاندازهافزایشازاستعبارترشد•

استاییمهارت هدروپیشرفترفتارکودکوتفکرساختاردرآمدهوجودبهتغییراتنتیجهودربدناعضا
.می گیردانجاممغزجملهازبدنمختلفقسمت هایوسیلهبهکه

.استنمونوعیدستدراجسامگرفتنتواناییمثال،عنوانبه•



ازدرمان های خانگی جلوگیری کنید



عوامل موثر در رشد
ویعقالنواجتماعیتکاملوزن،قد،ویژهبهوتکاملورشدبرژنتیکیعوامل:وراثتعامل•

شدهنتعییقبلازبرنامه ریزیباسلول  هاهستهدرموجودژن  هاییعنی.موثرهستندشخصیت
.رسیدخواهدمیزانیچهبهفردنهاییرشدکهمی  سازندمشخص

میزاننیززندگیاولسالدر.استبیشتردیگریزمانهرازجنینیزندگیدررشدمیزان:سن•
.می یابدافزایشبلوغهنگامبهآنازبعدومی باشدزیادرشد

بهطمربورشداین.می  یابدافزایشناگهاندخترانوزنوقدسالگییازدهتادهحدوددر:جنس•
.استسالگیسیزدهتادوازدهدریعنیدیرترکمیرشدجهشپسراندراستبلوغدوران

میزانبهاگرحتیومی  یابدافزایشبدنسوخت وسازبیماری هابرخیدر:مزمنبیماری های•
.ندکپیداکافیرشدتوانستنخواهدهمبازشود،دادهقرارکودکاختیاردرغذاییموادکافی



عوامل موثر در رشد

ازشدر تاخیر.می گذارداثرتکاملورشدبرآنازپسوجنینیتغذیهوضعیت:تغذیه•
واقدووزنیابدبهبودکودکتغذیهوضعکههنگامیاستتغذیهسوءنشانه  های

.می  کندرشدبهشروع

ریطوبهدارد،رشددرزیادیتاثیرعمراولماه هایدرویژهبهتغذیهکمیتوکیفیت•
دردائمیعوارضباعثمی  تواندزندگیاوایلدرشدیدتغذیهسوءمخرباثراتکه

.شودکودک

موادبجذسوءمشکالتیااقتصادیفرهنگی،فقردلیلبهمی  تواندتغذیهدراشکال•
.نگیردقرارکودکاختیاردرالزمزماندرضروریغذاییموادکهباشدغذایی



عوامل موثر در رشد

نیزیهتهووروشنائیخوب،تغذیهآفتاب،نورازبرخورداری:فیزیکیمحیط•
.می  گذارداثرتکاملورشدبر

شدر باشند،داشتهبهتریروانیوروحیشرایطکهبچه  هایی:روحیعوامل•
ولیددارنخوبیتغذیهکهداشتخواهندکودکانیبهنسبتتریمناسب

ینبمناسبروابطومراقبتبهتمایلعشق،.نمی شوندواقعمحبتمورد
گذاراثرکودکانهوشیوعاطفیاجتماعی،تکاملبرکودکووالدین

.است



عوامل موثر در رشد
جنینرشددررحمیداخلزندگیزمانازتیروئیدهورمون  های:هورمون  ها•

رشدرویویژه ایاثرسالگی1/5-2حدودازبعدرشدهورمون.دارندتاثیر
رشدرویرشدجهشزمانوبلوغسنیندرنیزجنسیهورمون  های.دارد

.دارنداثر

هباستمتفاوتمختلففصل  هایدرکودکانرشدنوعومیزان:فصل•
درکهحالیدراست،بیشترکودکانقدیرشدبهار،فصلدرکهاینصورت

.می  یابدافزایشایشانوزنبیشترزمستان  ها،



عوامل موثر در رشد
بارداريدوراندرمادرهايعفونتبعضي:هاانگلوهاعفونتبهآلودگي•

نتعفو.گذاردمياثرجنينرحميدرونرشدبر(سيفيليسوسرخجهمانند)
خصوصبهراكودكتكاملورشد(سرخكواسهالمانند)تولدازپسهاي
لقابمقدارخوردنباايرودههايانگل.كندميكُندباشدهمتغذيهسوءاگر

.شودمياوتكاملورشدمانعكودكغذاييموادازايمالحظه
خرید،قدرتتغذيهوضعوزندگيسطح:وفرهنگياقتصاديعوامل•
تولد،امهنگوزنكودكان،درتولدبينفاصلهكودك،تولدمرتبه:عواملسایر•

مادرانوپدرانسوادسطحچندقلويي،



شاخص هاي تن سنجي
معيارهايياستالزمنكودكامناسبرشدمورددرقضاوتبراي•

سرردووقدوزن،گيرياندازه.باشيمداشتهرشداينسنجشبراي
.باشندكنندهكمكموردايندرتواندمي

هكسازندميراهاييشاخصقدياسنباهااينازيكهرتركيب•
.شوندميناميدهسنجيتنهايشاخص



:وزن
بهترينازحالدرعينوترينسادهضمناواستبدنيرشدمهمهايشاخصازوزن

.آيدميحساببهرشدهايشاخص

.هستندترسنگيندخترانازكميپسرانمعموال

هماینکهبهتوجهبا.استاهمیتحائززندگیاولسالدرویژهبهکودکانوزنتوزین
جابهزندگیطولهمهدرعوارضیمی  تواندعمراولسالدروزنکاهشهموافزایش
.گیردانجامماهیانهطوربهاولسالدروزناندازه گیریمی  شودتوصیهگذارد،
ازراخودوزن%10تا%6متوسططوربه(اولروز10تا7)زندگياولروزهايدرنوزادان
.شودميجبرانهفتهدوازبعدوزنكاهشاينكهدهندميدست



بودنمناسببررسیبرای•
منحنی  هایوزن،افزایشچگونگی

طوربهکهشده اندتهیهویژه ای
کودکوزنمی  دهندنشاندقیق

واستحدیچهدرحاضرحالدر
رسیکهمی  سازندمشخصبعالوه

چهبهزمانطولدروزنافزایش
رونداینوقتهرتابودهصورتی
یداپطبیعیغیرافزایشیاکاهش

.ردگیقراربررسیموردکودککرد،



تولدوزنبرابر4سالگيدودروبرابر3سالگییکبرابر،دوحدودنوزادوزنماهگي5در•
گرمکیلو2/5ساليحدودبهوشدخواهدكمتروزن،افزايشسرعتبعدبهآنازوبودخواهد
.شودميمحدود

2حدودسالیانهوبودهثابتنسبتأقدووزنافزایشعمر،پنجموچهارمسوم،سال  هایدر•
.داردوجودقددرافزایشسانتیمتر8تا6ووزندرافزایشکیلوگرم

درووزنبهکیلوگرم3/5تا3سالیانهوداردادامهنیزمدرسهسنیندررشدثابتوضعیت•
وجودرشدجهشدورهیکبلوغسنحوالیدراینکهتامی  شوداضافهقدبهسانتیمتر6حدود

أتقریبدخترهادررشدجهشایندارد،وجودچشمگیریمیزانبهوزنوقددرافزایشکهدارد
.استپسرهااززودترسالدو

افزايشناگهانيطوربهوزنپسران،برايسالگي14تا12ودخترانبرايسالگي10-12سنحدود
.يابدمي



سال اول زندگي

وزن•
گرم600-900هرماهياگرم20-30روزانهماه3-0•
گرم450-630ماههرياگرم15-21روزانهماه6-3•
گرم300-390ماههرياگرم10-13روزانهماه12-6•
قد•
ميليمتر30ماهانهياميليمتر1روزانهماه3-0•
ميليمتر20ماهانهياميليمتر0.68روزانهماه6-3•
ميليمتر14ماهانهياميليمتر0.47روزانهماه12-6•



:سال دوم زندگي

طوربهماههرکودکوزنافزایشدورانایندرمداومولیآهستهرشد•
ماهدرسانتیمتر1قدو(سالدرکیلوگرم3حدود)گرم230متوسط

(سالدرسانتيمتر12)
كودكغذايدريافتواشتهاكاهشنتیجهدرورشدسرعتدركاهش•
ذاييغموادبهكودكعاليقكاهشوكودكاشتهاييبيمورددروالدينشكايات•

تولدشاولسالبهنسبت
يجهانسازمانرشدجديدهايمنحنياساسبركودكانرشدوضعيتتعيين•

ایهتغذیکفایتخصوصدروالديننگرانیرفعبرايمطمئنابزاريبهداشت
کودک



سال5تا 2رشد كودكان 
مداوموآهستهرشد•
طوربهماههرسالگی2تا1مانندسالگی3تا2درقدووزنافزایش•

ماهدرسانتیمتر1قدو(سالدرکیلوگرم3حدود)گرم230متوسط
(سالدرسانتيمتر12)
گرمکیلو2میزانبهسالهرسالگی5تا3سنینبینقدووزنافزایش•

قددرسانتیمتر7ووزندر
كودكغذايدريافتواشتهاكاهشورشدسرعتدركاهش•



:میزان رشد در سنین مختلف
وزنسن

xتولد

2xماهگی5

3xسالگی1

4xسالگی2

5xسالگی3

6xسالگی5

سالگی7

سالگی10
7x
10x



وزنسن

g / day 30ماهگی3روزگی تا 10

g / day 20ماهگی3-6

g / day 15ماهگی9تا6

g / day 12ماهگی12تا 9

kg / yr 3سالگی3تا1

kg / yr 122سالگی تا 4

kg/yr 6-5سالگی12باالی 



:الگوي رشد قد

درنوزادانقد.استرشدگيرياندازهبرايديگريشاخصبدنطولياقد•
تاوباشدميمترسانتي50متوسططوربهومترسانتي45-55تولدبدو
4حواليدرورسيدخواهدتولدهنگامدرقدبرابر1/5حدودبهسالگييك

.شدخواهدتولدزمانقدبرابر2سالگي
بعدیسال  هایدرومی  شودافزودهقدبهسانتیمتر25تولداولسالدر•

دروسانتیمتر12/5دومسالدریعنیمی  شودنصفترتیببهمیزاناین
مرحلهبهکودکتا.می  شودافزودهقدبه...وسانتیمتر6/25سومسال
.برسدبلوغ



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



قدسن

cm/month 3.5ماهگی3تولد تا 

 cm/month 2.0ماهگی6تا 3

cm/month 1.5ماهگی9تا 6

cm/month 1.3ماهگی12تا 9

cm/yr 8-6سالگی5تا 2

5cm/yrسالگی12تا 5



:دور سر

ازلقبآنافزایشحداکثرودارداهمیتسالگیسهتاتولدبدوازسردوراندازه گیری•
سردوربهسانتیمتر12عمراولسالیکدر.می  باشدشیرخوارمالج  هایشدنبسته

.می  باشدبزرگسالمغزوزنسومدوتقریبأمغزاولسالپایاندرومی  شودافزوده
12سندرنهایتدرومی  شوداضافهسردوربهسانتیمتردوفقطدومسالطیدر•

.می  رسدبالغینحدبهومی  شودکاملسردوراندازهسالگی
ابهاسالايندرمغزترسريعرشدعلتبهزندگياولهايسالدرسردورافزايش•

.استروبروبيشتريشتاب
cm):سردورفرمول.استمترسانتي54حدودبالغفردسردور• )lt + 9.5 /2+/- 2.5



الگوي رشد دور سر
دور سر به سانتی مترسن

35تولد

38ماهگی2

40ماهگی3

41ماهگی4

43-42ماهگی6

46-45یک سالگی

48-47دو سالگی

51-50سالگی5



:تفسیرمنحني رشد
جامانرشدنمودارهایدرثبتوبدناندازه  هایدوره ایاندازه گیریبراساسرشدپایش•

.شودنشانه گذاریرشدنموداربرگهدربایدوزنتوزین،بارهردر.می  شود

وزنیعنیرشدکودکمنحنیماهانه،طوربهاوسنبرابردرکودکوزننشانه گذاریبا•
هدخوارسمسنازایبهوزننموداررشد،پایشبرگهدر.می  آیددستبهسنازایبه

 تریحساسوسیلهرشد،شناختبرایوزنزیرانمی شودگرفتهنظردرکودکقدوشد
.است

ایین ترینپبینفاصلهدررشدمنحنیخطوطازیکیموازاتبهبایدطبیعیرشدمنحنی•
یاافزایشولیداردجزئینوساناترشدمنحنیالبته.برودپیشمنحنیخطباالترینتا

.داردبررسیبهنیازوشدهتلقیغیرطبیعیآنناگهانیکاهش



هامعيار اينازكدامهرگيرياندازهباريك•
ميمشخصرالحظههمانوضعيتتنها
يگيراندازهمعيارپيشرفتسيروكند

.دهدنمينشانراشده

يچگونگمورددرتوانميصورتيدرتنها•
هككردنظراظهارمنطقهيككودكانرشد

وهشدتغذيهخوبكودكانرشدميانگين
نآنكودكاياوبدانيمرامنطقهآنسالم

يتجمعكودكانرشدميانگينبارامنطقه
.نماييممقايسهاستانداردي









پیش بیني قد بزرگسالي

متوسطنگرفتنظردرباولینیستممکندقیقبینیپیشاینکهوجودبا•
.داشتتقریبیبینیپیشمیتوانوالدینقد

وشودمیکمپدرقدازمترسانتی13دخترهابزرگسالیقدبینیپیش•
.شودمیگرفتهمادرقدباآنمیانگین

وشودمیکممادرقدازمترسانتی13هاپسربزرگسالیقدبینیپیش•
.شودمیگرفتهپدرقدباآنمیانگین



ارزیابي رشد

وابقتولد،سموقعقدووزنتاریخچهچونمعیارهاییبهرشدارزیابیبرای•
شیهونموورشدای،سوابقتغذیهنوعوبیماری،سوابقبارداری،سوابق
ووالدینجثهمثلخانوادگیخصوصیاتوعمومیهایحرکتی،بیماری

.استوالدیندربلوغزمان
براینبنا.استزمانطولدررشدالگویبررسیرشدارزیابیدرمهمنکته•

خودشرشدمنحنیدروگیریاندازهکودکقدووزنبایدویزیتهردر
ولدتبدوکهواکسیناسونبرگهپشتدرمندرجسالمتیجادههمانیا

رسدورهمینطور.گیردمیقرارهاخانوادهاختیاردروصادرنوزادهربرای
شوندمیچکسالدوزیرسندروزنوقدنسبتو



:كودكان نیازمند به مراقبت ویژه

كودكمراجعاتزمانواستمهمبسيارزندگیاولسالدرويژهمراقبت•
كهرسدمیماهدريكبارروز15حداقلبهويژهمراقبتتحتسال1زير

:استزيرمواردشامل



گرم2500ازكمترتولدوزنباكودكانی•
حنیمنتوزيندوفاصلهدركهكودكانی•

مرجعهایمنحنیباموازیرشدشان
گيردفاصلهآنازمرتباونباشد

قیكند،افشيبباصعودیرشدمنحنی)
(نزولیياو



قبلیكودكتولدازسال2ازكمترفاصلهدركودكتولد•
قلويیچندياقلودو•
ی،قلبذهنی،بيماریماندگیعقبمثل)ناتوانینوعیدارایكودك•

(...وكامشكاف
مصنوعیشيرباشيرخوارتغذيهوماهگی6ازقبلتامادرشيرقطع•
(زندگیششمماهپايانازديرتر)تكميلیتغذيهدرتاخير•



رازیرهايویژگيكههایيخانوادهكودكانهمچنین
:ندباشویژهمراقبتتحتبایدزندگياولسالدردارند

.اندداشتهایتغذيهسوءكودكانسابقهكههايیخانواده•
.باشندشدهفوتوالديندوهريايكیآنهادركههايیخانواده•
.است(سال18زير)نوجوانيابيمارمادركههايیخانواده•



: سال6تا 1در كودكان 

حت روند رشد كودك صعودی با شيب كند،افقی يا نزولی شود تچنانچه •
مراقبت ويژه قرار گرفته و الگوی مراجعات آن ها نصف زمان عادی خواهد 

.شد



بد غذایي كودكان

.شودوالدیندرنگرانیواضطرابایجادباعثمی تواندغذابدکودک•
دریافتکاهشیاکودکبدندرمناسبغذاییموادکمبودازنگرانی•

اضطرابوترسدچارراغذابدکودکیکوالدینکهاستمواردیانرژی
.هستنداوضاعایناصالحبرایچاره ایراهدنبالبهومیکند

والدینبرایمهممسئلهیکبهساله4تا2کودکاندرمعموالغذاییبد•
.می شودتبدیل

همچنینودالیلباابتدااستبهترکودکیکغذاییبداصالحجهت•
.شویدآشناآنرفعبرایپیشنهادیراهکارهای



چه رفتارهایي طبیعي است؟

ایغذارنگ،ازکهاستطبیعیکامالدبستانیپیشکودکیکبرای•
تیح.بشودمتنفرناگهاناستداشته دوستدیروزتاکهبازیاسباب

پسراآن هاامروزاست،بوده کودکعالقهمورددیروزتاکهراغذاهایی
درآن هاکهطوری.می شودافراطیغذاییبدایناوقاتگاهیحتی.می زند
.می خورندراخصوصبهغذایچندتنهاخودغذاییوعده هایتمامی

تقویتراهدرانسان هاویژگی هایازیکیجدیدچیزهایازترساین•
ازچراکهنمی کندامتحانراجدیدچیزهایکودک.استخودازمحافظت

.استطبیعیکامالاین.نداردخبرآنامنیت



می کند،پیداکاهشتدریجبهسالگی5و4سنتاجدیدغذاهایازترس•
.میابدادامهبهنوجوانیتابچه هادربعضیاما

کهیوقتتاوباشدآشناوثابتاوبرایهمه چیزدهدمیترجیحشماکودک•
.نداردآنکردنامتحانبهتمایلیاونکنیدسروراآنبارهاشما

نمایشنشانهبهاوقاتگاهیدبستانیپیشکودکاندرغذاییبد•
:می گیردشکلجملهایناوذهندراست،استقالل

کنیغذااینخوردنبهمجبورمنونمی تونیتو•



جوشوجنبوپرفعالبسیاردستانیپیشبچه هایکهایندلیلبه•
ذاغوبنشینندصندلییکرویمدتیبرایکهندارندطاقتهستند،
واجهمغذابدکودکیکباشماکهباشداینبردیلیاینشایدوبخورند
رادخوفرزندغذا،میزکردنجذابوغذاتزیینبامی توانیدشما.هستید

دتیمبرایبشود،پرتاوحواستلویزیونیابازی اسباببااینکهبدون
.داریدنگهغذامیزسرآرامکوتاه



نحوه معرفي غذاهاي جدید به یک كودک بد غذا

کافیاوسالمتوبدننیازبرایغذاچقدرکهمی داندغریزیصورتبهشماکودک•
.شودبگذاشتهاوعهدهبهبایدکهاستتصمیمیبخوردغذاییچهکودکاینکه.است

تاسمثبتوآراممحیطیدرآن هاوارایهسالمغذاهایمختلفانواعتهیهکار،بهترین•
.شودبخشلذتهمهبرایغذازمانتا

.باشیدکودکتانبرایخوبیالگوی•
به.استمعمولیغذاییکنصفمعموالکودکغذایاندازه.کنیدسرواندازهبهراغذا•

سبزیجاتغذاخوریقاشق4گوشت،گرم60ماست،یاحبوباتفنجاننصفمثالطور
فقطونیستغذابدفرزندتانگاهی.استکودکیکغذایاندازهنانتکهیکیا

.می ماندبشقابدرواستزیادمی دهیداوبهکهغذاییاندازه



دمی کنانتخابراغذاییاوچون.دارددوستغذاییچهشامبرایکهنپرسیدخودکودکاز•
روسمختلفیغذاهایواستشاموقتکهبگوییداوبهشماعوضدر.استخوردهقبالکه

دلمیکحداقلمی کنیدآمادهکهغذاهاییاز.کندانتخابخوردنبرایراغذایکاوتاکنید
.بدهیدقرارمیزسراست،آشناآنباودارددوستشماکودکهستیدمطمئنکهراغذا

دوستراغذاکهصورتیدرتا.بدهیداوبهغذاآنازکمیمقدارجدیدغذایمعرفیهنگام•
یگرسنگموقعکنیدسعی.نباشیدغذازیادیمقدارریختندوربهمجبورشمانداشت،
.کنیدمعرفیاوبهراجدیدغذاهای

رایغذایمی شودباعثکند،کمکشمابهغذاتهیهیاغذاییموادخریددرشماکودکوقتی•
.بخوردوبپذیردبهتراستداشتهنقشآنآماده سازیدرکه
درغذاییجدولیک.بدهیدآموزشخودکودکبهرامختلفخوراکیموادغذاییارزش•

خوردهروزآندرکهراغذاییهرغذاییارزشقسمتبخواهیداوازوکنیدنصبآشپزخانه
.ندمی کورزشومی دودبهتربخوردرامقویهاخوراکیوقتیبگوییداوبهوکندرنگاست

همفرزندتانداریددوستکهبخوریدراغذاهاییوباشیدخودکودکبرایخوبیالگوی•
وداردکودکغذاییعادتبامستقیمیارتباطخانوادگیغذاییوعده هایچگونگی.بخورد

.ببردلذتخوردنغذازمانازشماکودکمی شودباعثباشید،صحیحیالگویشمااگر



پیشنهاد غذاهاي سالم به كودک بد غذا

بایدشماکودک.نکنیدخاصغذاییخوردنبهمجبورراخودفرزندهیچگاه•
راخودکودکشمااگر.کندامتحانبخوردمی خواهدکهراغذایینوعخودش
تیمشکالآمدنوجودبهباعثبکنید،ندارددوستکهغذاییخوردنبهمجبور

.می شویداوبزرگسالدر
دستوشدنسیرزمانمثلنمی گیرند،تصمیمخودخوردنغذابرایکهکوکانی•

مناسالغذاهایبهمفرطعالقهیاچاقیخطرمعرضدربیشترغذا،ازکشیدن
ودمی شباعثومی کندلجوجاوراخوردنغذابهخودفرزندکردناجبار.هستند

.بشودجدیدغذاهایامتحانبهحاضرکمتر
وردممغذیموادکودکانوالدین،نگرانیبرخالفکهاستدادهنشانتحقیقات•

می آورنددستبهمختلفغذاهایخوردنباراخودبدننیاز



شدهیلتبدپیچیدهامریبهشماکودکدرغذاییبدکهکنیدمیفکرشمااگرالبته•
نتقلمکودکبهراخودترساماکنید،مشورتکودکانتغذیهمتخصصباحتمااست،
درتربیشاوبشماریدرااولقمه هایوبخوردغذاکهبگوییداوبهمدامشمااگر.نکنید
.می کندمقاومتخورنغذامقابل

نموداروهروزانفعالیتبهبستهکودکاناشتهایکهباشیدداشتهنظردرراموضوعاین•
.می کندتغییرآن هارشد



ورد كودک بي اشتها  میبایست از لحاظ بیماري هاي زیر م
:بررسي قرارگیرد

یبوست•
ادراریعفونت های•
گوارشیاختالالت•
ریفالکس•
تیروئیدبیماریهای•
خونیکم•
کلیهبیماریهای•
مختلفهایعفونت•



وددار وجودکودکاندرغذاییبدبامقابلهبرایمختلفیراه های•
شماککودتحملبهتوجهبابایدمی کنیدانتخابشماکهروشی

کسببرای.باشداوغذاییعادتشدنعوضدالیلهمینطورو
.باشیدهمراهمابازمینهایندربیشتراطالعات



اآنه.می کنندامتحانراکردنمذاکرهیامعاملهراه هایهمهمعموالوالدین•
چیزیآن هابهخوردنغذاازایدرکهبدهندقولبچه هابهاستممکن

. کنندتشویقراخودکودکمختلفجایزه هایورفتارهابایابدهند،
ار توقعیومی دهدپرورشکودکاندررابدیعادت هایرفتارها،اینالبته•

.داردجایزهخوردن،غذاخوبکهمی آوردوجودبه



حالت هاي مختلف بد غذایي در كودكان

شواکنمی دهند،نشانواکنشکودکاندرغذاییبدبهوالدینکهزمانی•
.دمی کننتشدیدخودکودکدررارفتاراینباشدمثبتچهومنفیچه

باعثهمپختنجداغذایواوعالقه موردغذاهایپیشنهادهمینطور•
چراواکجاینکهتشخیصباما.می شودکودکاندرغذاییبدگرفتنشدت
رایدرستروشکهمی کنیمکمکشمابهمی کندبهانه گیریشماکودک

.کنیدانتخابعادتاینبامقابلهبرای



تقلید از اطرافیان-1

خوردنحالدردرراشماکودک،اگرومی گیرندیادخوداطرافازافرادکودکان•
.ی کندمتکراررارفتارهمانزیاداحتمالبهببیندشیرینی  هاونامناسبغذاهای

صحیحآدابوسالمغذاهایبارااومی گیرید،شیرازراخودکودککهزمانیاز
میزرسراخودغذایهمهشماکهببیندشمافرزندوقتی.کنیدآشناخوردنغذا
.می دهدانجامراکارهمیننیزاومی کنید،میلشام

ودخدوستانوهابزرگمادروبزرگپدربرادرها،خواهرشما،ازتقلیدباکودکان•
رایبوبخوریدغذاخودکودکانباکنیدسعی.می گیرندیادراخوردنغذانحوه
.کنیدفراهمخوبیالگوهایآن ها

درستجداگانهغذایوبدهیداوبهمی خورندخانوادههمهکهراغذاییهمان•
.نکنید



نشان دادن استقالل-2

لمثکمکیغذاهایخوردنبهشروعاشتیاقبااستممکنکودکانازبعضی•
،داریدکاملرضایتوضعیتاینازشماکهحالیدر.کنندسبزیجاتپوره ی

.می شودمتوقفرفتاراینناگهان
استیحالتخوردن،غذا.باشدکودکاستقاللنمایشنتیجهمی تواندغذاییبد•

.می شودمسلطآنبهراحتیبهکودککه
بدازنوعاین.نیستمرتبطغذانوعبهخوردنغذاازامتناعمرحلهایندر•

راخودآرامشاستبهترکهبدانندبایدوالدینواستموقتمعموالغذایی
زبرورارفتاراینکوتاهیزمانمدتبرایبدهنداجازهکودکبهوکنندحفط
ذایغاوتابدهیدپیشنهاداوبهمختلفیغذاهایمی توانیدمرحلهایندر.بدهد
شماکودکدراستقاللحستقویتبهکاراین.کندانتخابراخودعالقه یمورد

.کندمیکمک



بیرون دادن غذا-3

.دنمی رساوبدنبهکودکنیازموردمغذیموادکههستندنگراناغلبوالدین•
جدیدیطعم هایوغذاهافرزندان،وضعیتبهبودامیدبهوناامیدیسرازآن ها

برعکسموقعیتایندرکودکاناستممکن.می کنندآشناآن هاذائقهبارا
معموالغذادادنبیرون.کنندتفمی دهید،آن هابهکهراغذاییوکنندعمل

دناخوشاینکودکبرایغذامزهوبواحتماالاست،حسیمسئله یبهمربوط
.می کندتفراآنکهاست

غذامحیطممکنحدتاکهاستاینحساسکودکانبرایحلراهیهترین•
احساسبهراجعتوانیدمیهمچنینشما.کنیدآرامکودکبرایراخوردن
پیشحس هایباراحت ترتاکنیدصحبتخودکودکباسرماوگرمامثلمختلف

.کندبرخوردآمده



طعم غذا-4

متنوعغذاهای.دارنددوستبیشترراشیرینغذاهایکودکانازخیلی•
بهشمافرزندتامی بردزمانکمی.کنیدسروخودفرزندبرایوکنیددرست

.بگیردشکلاوذائقه یوکندعادتجدیدغذاهایطعم
وکنیدسرواوبرایبشقابدررافرزندتانعالقهموردغذاهایهمیشه•

قراربشقابدرگزینهیکعنوانبههمنمیخوردمعموالکهراغذاهایی
ذاهایغامتحانبهتشویقراکودکزبانیخوشبافشاروزوربدون.بدهید
ازکهتیکتاکنیدتشویقرااو.بکنیدندارددوستکهغذاهایییاجدید

.بخوردراآن



ظاهرغذا-5

.شوندنمیعالقه مندخوردنغذاوغذابهراحتیبهبچه هاکلیطوربه•
جربهتغذا،بامختلفشکل هایکردندرستوبشقابدرغذازیبایتزئین

همچنینشما.می کندلذت بخشوجذابکودکبرایراخوردنغذا
باطارتکودکتاکنیدصداکودکانهوجدیدکلماتباراغذاهامی توانید

.کندبرقرارغذابابهتری





عاشق غذاوالدین 

آمادهغذادیگرانبرایوقتیآن ها.استعشقهمانغذاکههستندمعتقداینها:مشخصات•
بستنییاقاشتباکهکودکیبهوقتی.می کنندپیداخودشانبهنسبتخوبیاحساسمی کنند

دهستنمعتقدچونمی شود؛ایجادآن هادرخوبحسبی نهایتمی کنند،نگاهمی خوردقیفی
.استکودکیدورانشادخاطراتازمهمبخشیکلذت بخشخوردنی های

باعثمواردبیشتردروکنندعشقاحساسکهمی دهندغذاکودکانبهافراداین:نتیجه•
واردناسالمغذاهایاغلبهمچنینوبخورد،غذاخودواقعی نیازحدازبیشکودکمی شوند

غذاموضوعبارااحساساتشانمی گیرندیادمعموالکودکاناین.می شودکودکغذاییعادات
.تاسغذافقطغذا،واستاحساسیکعشقکهنکنیدفراموشهرگزاما.کنندقاطیخوردن

.اردندتعادلحدوالدینعشقاماشوندمصرفمتعادلصورتبهبایدلذت بخشخوردنی های



والدین در نقش پلیس غذا

بخورندنوشابهیاشکالتنمی دهنداجازهکودکانبههستند،غذاپلیسکهآن هایی:مشخصات•
هبوالدین،گونهاین.استممنوعآن هانظرازباشدداشتهزیادیقندکهچیزیهرمصرفو

وجودباحتیومی کنندمحرومدارندکمیمغذیموادکهغذاهاییخوردنازرابچه هاشدت
.می کنندمجبوراستمقویخیلینظرشانازکهغذاهاییخوردنبهرااوکودک،مقاومت

غذاموضوعباناراحتیوفشار.می شودتبدیلجنگمیدانبهکودکخوردنغذازمان:نتیجه•
نایدر.شودهمراهکودکاینباهمبزرگسالیتامی تواندموضوعاینومی شودعجینخوردن

ته اندنداشمیلوقتیکنند،چونتوجهخودگرسنگیاحساسبهکهنمی گیرندیادکودکانراه
باعثمی تواندعاملهمین.استکردهمجبورخوردنغذابهراآن هابیرونیعاملیکهمیشه
است،شدهسختگیریآن هابهغذامورددرکهکودکانی.شودبزرگسالیدرحدازبیشپرخوری

.می خورندومی کنندانتخابراممنوعغذاهایوالدین،چشمازدوراغلب



والدین متخصص در امور تغذیه

مختلفغذاییموادارزشبهراجعزیادیاطالعاتافراداین:مشخصات•
وابهراکودکنیازموردغذاییموادهمهکههستندنگرانبسیارودارند

سالمغذاهایرویمعموالآن ها.می شوندغافلقضیهاصلازوبخورانند
وینپروتیکافیمقدارداگهاتساندویچآن هانظرازکهچراندارند؛تاکید

.داردکلسیمکافیمقداربستنی
مسالغذاهایکهدارندمحدودیغذاییبرنامهمعموالآن هاکودکان:نتیجه•

اآیکههستندنگرانمدامکهوالدینیومی خوردچشمبهندرتبهآندر
یااستکردهمصرفرامغذیموادازخاصینوعکافیمیزانبهکودک

خیر



والدین فراري از گرسنگي

گرسنهوجههیچبهکودکانشاننمی دهنداجازهکهوالدینی:مشخصات•
ندادغذاحالدرهمیشهآن ها.دارندنامگرسنگیازفراریانگروهبمانند،

هکهستندایننگرانهمیشهمعموالوالدیناین.هستندخودکودکبه
درشخوبیبهوداردوزنکمبودنمی خورد،غذاکافیاندازهبهآن هاکودک
.استنکرده

غذاییبرنامهکهمی دهندپرورشراکودکانیاغلبوالدیناین:نتیجه•
جلببرایخودگرسنگیازومی خورندحجمکمغذاهایودارندیکنواختی

هیچتتحکهمی گیرندیادکودکاناین.می کننداستفادهخودوالدینتوجه
ایجادباعثآیندهدرمی تواندموضوعاینکهنمانندگرسنهشرایطی
شودآن هادرپرخوری



آرامش دهنده  و جایزه دهنده 

دخوکودکبدحسبردنبینازوکردنآرامبرایغذاازکههستندکسانیدهنده هاآرامش:مشخصات•
خودودککبهبد،نمرهازبعدناراحتیبردنبینازیازانودردبردنبینازبرایمثالمی کنند؛استفاده

بامقابلهبرایبستنیوشیرینیخوردنکهمی آموزندخودکودکانبهوالدیناین.می دهندغذا
.استموثرناراحت کنندهاحساسات

رایبببرند،بینازرابداحساساتخوراکی هاباکهآنجایبهاماهستند؛طورهمینهمدهنده هاجایزه•
پخش(خوردنینوعهریا)شیرینیخوشحالی،لحظاتتمامدروخانوادهدرموفقیتهرگرفتنجشن

.می کنند
بدیلتافرادیبهبزرگسالیدوراندرمی شودباعثغذابا(بدچهوخوبچه)احساساتبامواجهه:نتیجه•

اساحسکهمی گیرندیادکودکاناین.هستندپرخورکلیطوربهیاودارندعصبیپرخوریکهشوند
ود،خازمراقبتباکهبیاموزیمآن هابهبایدماکهحالیاست،درهممثلگرسنگیاحساسوناراحتی
.ندشوروبهروخوداحساساتبامادر،وپدرآغوشبهرفتنباحتیودیگرانباکردنبرقرارارتباط



راه حل الگوهاي رفتاري بد والدین در برخورد با غذا 
خوردن كودک

غذابرابردررامنفیرفتارهایاینمتوالیسال هایبرایخانواده هااگرحاال•
کرد؟بایدچهباشند،کردهتکرارخودکودکخوردن

نآطولدرکهمی شودشروعگووگفتیکباغذاییعادتدادنتغییرکلید•
.بشناسیدراخودکودکاحساساتبایدشما

واسترسمنبعنهباشیدبخشالهاممنبعیکخودکودکانبرایبایدشما•
.مشکالت

هستید؟والدیناینازدستهکدامدرخودکودکخوردنغذابابرخورددرشما•
ان،همسرتوشمادررفتاریالگویچهمی کنیدفکردارید،بدغذاییکودکاگر

باشد؟رفتاراینآمدنوجودبهعاملمی تواند



شایع ترین دالیل بي اشتهایي كودكان چیست؟

درشتربیومی خوردغذاکمخیلی.استاشتهابیبسیارمنفرزند:کنیددقتسواالتاینبه•
درهستم،اوسالمتینگرانمنمی رسدنظربهکوچکظاهریلحاظازاست ،فعالیتحال
بکنم؟بایدچهکودکماشتهاییبیمورد

ایرانیمادرانبهمربوطتنهامشکلاین.دارندجوانمادرانازبسیاریکهاستسؤالیاین•
مناسبکودکشانبرایمیزانچهبهوغذاکدامنمی دانند،دنیامادرانازبسیاری.نیست
وغذیه ایتمعتبرمنابعازشدهاستخراجمطالبارائهبا.گیردصورتخوبیبهاورشدتااست،

.بپردازیدکودکاناشتهاییبیمشکلحلبهتاکردخواهمکمکشمابهپزشکی ،
هاییاشتبیعللابتدا:می دهیمقراربررسیموردجنبهسهازراکودکاناشتهاییبیدرمان•

تهااندرومی پردازیمکودکانتغذیه اینیازهایبررسیبهسپسسازیممیروشنراکودکان
آموختخواهیمشمابهرااطالعاتاینعملیکاربرد



علل بي اشتهایي كودكان

:مادرانسواالت•
است؟چگونهکودکخوردنغذاساعات•
است ؟میزانچهبهمی خوردوعدههردرکهغذاییمقدار•
می کند؟مصرفچیزهاییچهغذاییوعده هایبیندر•
است ؟روزدرساعتچندکودکشدیدفعالیتمیزان•
.کنیدآمادهراسؤاالتاینپاسخابتدادرحتماباید،شما•



علت اول؛ وجود بیماري در كودک

مصرفی ایداروییابیمارینوعهر.کودکدربیمارینوعیوجوداولعلت•
تهوعاشتها،کاهشکودک،چشاییتغییرحسدهان ،زخم هایموجبکه

دککواشتهایکاهشموجبنیزخفیفتبوجودالبتهوشوداستفراغو
.می شود

مخرباتاثر کهنیانجامدتغذیهسوءبهاوغذاییکمبودباشید،مراقبباید•
.استپذیرجبرانسختیبهآن

نبودنصورتدر،(باریکماه3تا2هر)پزشکتانباکردنمشورتباشما•
می توانیدکودکتان،روده هایدرانگلوجودعدمازاطمینانوعالئماین

.نیستبیماریاوبی اشتهاییدلیلکهشویدمطمئن



علت دوم؛ وجود سوء جذب یا حساسیت هاي غذایي 
در كودک

دموجوپروتئینمثل-غذاییمادهنوعیکبهکودک،روده هایاست ممکن•
تیراحبهغذاییموادروایناز.باشدداشتهحساسیت(گلوتن)گندمدر

درخاص ،غذاییمادهیکمصرفاثردریاو.نمی شودرودهدیوارهجذب
غذاوغذاازکودکترسموجبکهآیدوجودبهخاصیعوارضبدنش
.شودخوردن

بهوواعالیقاساسبرکرد،خواهیمتعیینغذاییبرنامهکودکتانبرایما•
.بودخواهدجانشینیروش



علت سوم در دسترس نبودن غذاهاي كافي و سالم
براي كودک

موادوالدین ،گاهیونیستکودکاختیاردرمقویوکافیغذایگاهی•
وهشست میوه هایکنده،پوستوشستهسبزیجاتنظیرسالم ،غذایی
دررا…وتازهلبنیاتآجیل،مثلمقویمغزهایودانه هاخوردن ،آماده
نیشیریاوبهوعده ،میانعنوانبهعوضدرونمی دهندقرارکودکاختیار

مغذیموادمحتویوداردزیادکالریکهمی دهندتنقالتییاوشکالتو
.استکمی



علت چهارم وجود فشارهاي رواني بر كودک

غیرناراحتی هایوروانیاختالالتاشتهایی،بیایجاددرمهمعواملازیکی•
ودکمبخانوادگی،نامناسبوغلطروابطافسردگی،اضطراب،.استارگانیک
.می باشندعللاینجملهازنامناسبعاطفیعکس العمل هایومحبت

راخودکودکباعاطفیرابطهایجادالفبایکهگوشه گیروافسردهوالدین•
رزندفدارند،کوتاهیخوردنبهکودکان شانتحریکوتغذیهرونددرونمی دانند

زاناآگاهی.بردخواهدرنجهوشیواجتماعیعاطفی،تغذیه ایبی توجهیازآنان
8نسازوتغذیههنگامبهخصوصازمینه ایهردرکودکباارتباطشیوهونوع

اییاشتهبیومیلیبیتغذیه ای،اختالالتبهمنجرمی تواندبعدبهماهگی
شودکودکان



:سایر علل 

شماراگوداردکودکتانبرایراتاثیرمهمترینعزیز،پدرومادرشمارفتار•
انجامار کاراینکهباشیدداشتهانتظاراوازنمی توانیدداریدغلطیرفتار

.دهیدآموزشاوبهعملیصورتبهخود ،درسترفتارباپس.ندهد
.غذاخوردنعوضدرتنقالتوشیرینیبهکودکدادنوعده••
ا وتلویزیونبرابردرکودکبهدادنغذا•• اوحواسکهزمانیدرکال

.استدیگریکارمشغول
.غذاخوردنبرایویزیاداصرارومادرزیادکشیدن هایناز••
عللازمی تواندنیزمختلفمکان هایونامنظمزمان هایدردادنغذا••

.باشدکودکاناشتهاییبی



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



سال6تا 2هرم غذایي كودكان 



نیازهاي تغذیه اي كودكان از تولد تا شش ماهگي

نوعهرمصرفبدونشیرمادربافقطزندگیاولماه6درشیرخوارتغذیه•
(شیرمادرباانحصاریتغذیه(.باشدمیآبحتیدیگرغذاییماده

وارانشیرخمیرومرگوابتالمیزانکاهشدرمادرشیرباانحصاریتغذیه•
.داردبسزایینقشکودکانمطلوبرشدو

تارایتنفسحادهایعفونتبهابتالامکانشیرمادرباانحصاریتغذیه•
میکاهشبرابرچهارتاراهابیماریاینازناشیمرگاحتمالوبرابرپنج

.دهد



:ماهگي12تا 6اهمیت تغذیه كودک از 

كردنكمموجبنبايدغذادادنواستمادرشيراواصليغذايهنوز•
(روزشبانهدرنوبت8حداقل).شودشيردهيدفعاتتعداد

.دكر پروحجيمرقيقغذاهايباآنرانبايدواستكوچككودكمعدهحجم•
.ميشودربيشتنيزانرژيبهاونيازنتيجهدروشدهبيشتركودكفعاليت•
مثلخوبغذاييعادتهايايجاد,استغذاييعادتهايگيريشكلزمان•

سالهايدراوسالمتيحفظبهغذاييتنوعونمككمغذاهايمصرف
.كندميكمكعمربعدي



ماهگي6نیاز به شیر مادر بعد از 
(میزان كالري دریافتي از شیر مادر)

•70% at 6-8 months
55% at 9-11 months

40% at 12-23 months



سال2تا 1نیازهاي تغذیه اي كودكان 

هگروهای،ويتامينانرژیتامين):غالتونانگروه•
B،یعصبدستگاهسالمتوفيبر،پروتئين،آهن)

،هاویتامینتامین)هاسبزیهگرووهاميوهگروه•
هاریبیمابرابردربدنمقاومتافزایشفیبر،وامالح

(بدنسالمتو
انواع،پروتئینکلسیم،تامین)لبنیاتوشیرگروه•

(DوAهایویتامینوBگروهیهاویتامین
تامین)مغزهاومرغتخمحبوبات،گوشت،گروه•

(Bگروههایویتامینوروی؛آهنپروتئین؛



:متفرقهگروه•
هانیشیریانواعقندوشکر؛شربت؛مربا؛انواع:قندیموادوهاشیرینی-•

..وهاشکالت؛
مایونزمانندچربهایسسخامه؛کره؛؛هاروغنانواع:هاچربی-•
...وادویهنمک؛فلفل؛شور؛وترشیانواع:هاچاشنیشورها؛ها؛ترشی-•
یصنعتهایآبمیوهانواعقهوه؛چای؛دار؛گازهاینوشابهوهانوشیدنی-•

پرتقالمانندآمادهپودرهایو



سال5تا 2نیازهاي تغذیه اي كودكان 



سال2-6نیاز روزانه گروه های غذایی کودکان 
سال 6-4 سال 3-2 گروه غذایی

6 4 نان و غالت 
2 2 شیر و لبنیات
2 1 گوشت ، حبوبات ، تخم مرغ ، 

مغزها
2 1 میوه ها
3 2 سبزی ها 

محدودیت مصرف نمک ، 
شیرینی و قندهای ساده

قاشق 3تا 2مصرف روزانه 
مربا خوری روغن وبا کره

( روغن ، کره)متفرقه ها 



نقش فعالیت بدني در سالمت كودكان



عیندروداریدنگهسرحالوسیرروزطولدرراکودکتوانیدمیچطور•
دارد؟جاهماصلیغذاییوعدهبرایکهباشیدمطمئنحال

غذاییبرنامه:راهکار•
یدتوانمیهاوعدهمیانواصلیهایوعدهبرایروزانهزمانیریزیبرنامهبا•

ار غذاییهایوعدهازیکیشماکودکاستممکن.کنیدکمککودکبه
قدرچهبعدیوعدهتاکندبینیپیشتواندمیبرنامهوجودباامانخورد

.کندصبرباید




