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 ای کودکانهای تغذیهگیری سبکنقش فرهنگ در شکل

  غالمرضا دهشیری،  شقایق زهرایی ، رویا کاظمی

                          

 چکیده

شود به طوری که بخش قابل توجهی از ارتباط بین کودک و مادر از طریق خوردن شکل شناختی محسوب میخوردن یک عامل مهم روان

در . شناختی کیفیت روابط بین کودک و مادر، تأثیر به سزایی در مشکالت سالمت روان داردهای روانبرخی نظریهگیرد و بر اساس می

به . گیردشکل می... پذیری و  ها مانند داشتن آزادی عمل، وابستگی، مسئولیتدهی الگوهای خوردن کودک، بسیاری از ویژگیحین شکل

های فرزندپروری هستند و  به ای از سبکای زیر مجموعههای تغذیهسبک. میت زیادی هستندای دارای اههای تغذیههمین دلیل سبک

-این سبک. کنندای و  اینکه والدین چگونه با کودکشان در مورد تغذیه تعامل دارند، اشاره میهای مربوط به بافت تغذیهها و پاسخخواسته

سازد نیازهایش را با مراقبش در میان گو کودک را قادر میای پاسخسبک تغذیه. دشونگو تقسیم میگو و غیرپاسخها به دو دسته پاسخ

گو با کمبود ارتباط متقابل بین کودک ای غیر پاسخبگذارد و یک پیشرفت موفقیت آمیز در تغذیه شدن مستقل داشته باشد اما بافت تغذیه

گیرد اما های گرسنگی درونی و مهارت حرکتی دهانی صورت میتغذیه شدن کودکان ابتدا به وسیله نشانه. شودو مراقب مشخص می

توانند به غذاهای خانوادگی کنند، میوقتی کودکان شروع به رشد می. شودای والدین تنظیم میبعدها به وسیله خلق و خو و سبک تغذیه

ها، الگوهای خوردن این سبک. نویسی کنندهای سیری و گرسنگی، الگوهای فرهنگی و خانوادگی را بازمنتقل شوند و در تنظیم نشانه

-ای که مادر اتخاذ میدر سبک تغذیه. گذارددهد و از این طریق بر وزن آنها اثر میکودکان و ترجیحات غذایی آنها را تحت تأثیر قرار می

متفاوتی در مورد وزن و  کنند به طوری که در کشورهای مختلف باورهای فرهنگیقومیت و عوامل فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کند

 .پردازدهای مختلف میای در فرهنگهای تغذیهاین مقاله به مقایسه سبک. نحوه تغذیه کردن کودک وجود دارد

 ای، وزن کودک، عوامل فرهنگیهای تغذیهسبک: واژگان کلیدی
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The role of culture in shaping children's feeding styles 

 

Roya Kazemi, Shaghayegh Zahraei, Gholamreza Dehshiri 

 

Abstract 

Eating is an important psychological factor that major of relationship between child and mother form 

from eating and according to psychological theory; quality of relationship between child and mother 

has an important effect on mental health problems. During forming of child eating patterns, many 

features such as freedom of act, dependency, responsibility comes to the shape. Because of this 

feeding styles are important. Feeding styles are subset of parenting style that point to needs and 

responses of nutrition context that parents how to behave with their children. This styles are divided in 

two categories: responsive and non-responsive. Responsive style enable child to tell needs to 

caregiver and to become to feed himself; but non-responsive feeding characterized by lack of 

interaction between child and caregiver. At first feeding children is done by internal hunger cues and 

oral motor skills but later regulated with parent feeding style and their moods. When the children 

grew up, they can be transferred to family meals and rewrite cultural and family patterns in regulating 

hunger and satiety cues. This patterns affect children's eating patterns, food preferences and weight. 

Ethnic and cultural factors play an important role in mother’s feeding styles so that different countries 

have different cultural beliefs about weight and feeding child. This article will address feeding style in 

different cultures. 

Key words: feeding style, child weight, cultural factors. 
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 مقدمه

های اولیه زندگی بخش قابل توجهی از ارتباط شود؛ به طوری که در سالشناختی محسوب میخوردن یکی از عوامل مهم روان

شناختی کیفیت روابط نزدیک کودک و های روانگیرد و بر اساس برخی نظریهبین مادر و کودک از طریق خوردن شکل می

های اولیه زندگی کودکان هنوز در سال(. 2 2 ،  و اسکردرود  زاچرسیون)مادر، تأثیر به سزایی در مشکالت سالمت روان دارد 

های والدین ها و سبکاند و به والدین خود وابسته هستند به همین دلیل تغذیه کودکان و نوزادان به وسیله شیوهمستقل نشده

ری از دهی الگوهای خوردن او، بسیادر حین تغذیه کردن کودک و شکل(. 222 ،  ، برچ ، فیشر ساواج)شود راهنمایی می

عالوه بر این وضعیت وزن کودک که با شیوه تغذیه . گیردشکل می... پذیری و  ها مانند آزادی عمل، وابستگی، مسئولیتویژگی

-به عنوان مثال کودکانی که چاق هستند مشکالت روانی. تواند بر سالمت روان کودک اثر بگذاردکردن او مرتبط است، می

به . ، نارضایتی از اندام، مواجهه با برچسب منفی، انزوای اجتماعی، افسردگی و اضطراب دارنداجتماعی از قبیل عزت نفس پایین

-های تغذیهسبک. شناختی فراوانی هستندکنند دارای اهمیت روانهایی که والدین کودک خود را تغذیه میهمین دلیل سبک

ای را در های مربوط به بافت تغذیهها و پاسخخواسته های غذایی وهای فرزندپروری اند که وعدهای یک زیر مجموعه از سبک

کنند ، و به اینکه والدین چگونه با کودکشان در مورد تغذیه تعامل دارند اشاره می(  2 و همکاران،  شلویم)گیرند برمی

-ای پاسخبافت تغذیه. شوندگو تقسیم میگو و غیر پاسخها به دو نوع پاسخاین سبک(.   2 ،  و نیچل سون  ، دنیل 2جانسن)

ای حمایتگرانه و متناسب با سن او کند و به کودک به شیوههای سیری و گرسنگی جلب میگو توجه کودک را به نشانهپاسخ

های روشن و تفسیر با کودکشان خواسته دهد که در شکل گیری رابطهای مراقبانی را نشان میاین سبک تغذیه. دهدپاسخ می

ای به وسیله تعامالتی که مشروط این سبک تغذیه. دهندهای غذایی ارائه میدارند و پیشنهاداتی برای وعدهها متقابل از نشانه

سبک (.   2 ،   و هورلی 2 بلک)شود به رفتار کودک است و به لحاظ رشدی مناسب بده بستانی آسان است، ارتقا داده می

که منجر به (   2 بلک و هورلی، )شود کودک و مراقب مشخص می گو به وسیله کمبود ارتباط متقابل بینای غیر پاسختغذیه

غفلت )سبک غیردرگیر - کند؛ سبک آزادانه که در آن کودک موقعیت تغذیه را کنترل می- : شودای میسه مدل تغذیه

کنترل شدیدی  که مراقبان سبک کنترلی- گیرند و های غذایی نادیده میکه در آن مراقبان کودک را در طول وعده( مندانه

 (.   2 و همکاران،    هاربورن)بر موقعیت تغذیه دارند 

های غذایی مانند اینکه در چه دهند در مورد وعدهدهد که مراقبان به فرزندانشان اجازه میای آزادانه زمانی رخ میسبک تغذیه

های های غذایی خواستهر هنگام وعدهاین والدین د(.   2 بلک و هورلی، )زمانی چه غذایی را مصرف کنند، تصمیم بگیرند 

خیلی کمی از فرزندشان دارند، کمتر منفی و آزاردهنده هستند و وقت زیادی را برای یاددهی رفتار خوردن به فرزندانشان 

  (.  2 و همکاران،    هوگوس)گذارند نمی

های غذایی درگیری کمی نسبت به رفتار وعدهدهد که آگاهی و مراقبانی را نشان می( مندانهغفلت)ای غیردرگیر سبک تغذیه

ای با کمبود یا نبود کمک فیزیکی یا شفاهی فعال در طول تغذیه شدن، کمبود ارتباط متقابل این سبک تغذیه. کودکشان دارند

های هزده، توصیمراقبان غفلت. شودای مشخص میای منفی و فقدان ساختار یا روال تغذیهبین کودک و مراقب، محیط تغذیه
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-گیرند و ممکن است نسبت به اینکه که کودکشان چه غذایی میهای سیری و گرسنگی کودک را نادیده میای و نشانهتغذیه

 (.  2 بلک و هورلی، )خورد، آگاه نباشند خورد یا چه زمانی غذا می

-های غذایی استفاده میل وعدههای محدودیت و اجتناب برای کنترای کنترلی شامل مراقبانی است که از تکنیکسبک تغذیه

های بیش از اندازه تحریک شده مانند صحبت کردن با صدای بلند، اجبار به خوردن غذا ای شامل رفتاراین سبک تغذیه. کنند

های خودتنظیمی کودک برای سیری و گرسنگی گر هستند نشانهمراقبانی که کنترل. شودهای محصور کردن میو دیگر روش

به همین دلیل کودک مجبور است خودتنظیمی برای مصرف انرژی را در اوایل کودکی کاهش دهد و به . گیرندرا نادیده می

های کنند عالوه بر اینکه نشانهوقتی مراقبان، موقعیت تغذیه را کنترل می(. همان)الگوهای فرهنگی و خانوادگی توجه کند 

دهند، در تالش کودکان برای رسیدن به استقالل و شایستگی نیز خودتنظیمی سیری و گرسنگی درونی را تحت سلطه قرار می

-سبک(.   2 ،  و ابود  بلک)ماند شود و ضعیف باقی میکنند به طوری که خودتنظیمی کودک دچار اشکال میدخالت می

  ساواج)متفاوت است شود که در مورد خوردن مستقل باشد های تغذیه کردن والدین در اینکه چقدر به کودک اجازه داده می

هایی که در آن والدین کنترل زیادی بر تغذیه کودک دارند یا اصالً کنترلی ندارند، هر دو منجر به شیوه (.222 و همکاران، 

پروری والدین که در آن از غذا به عنوان پاداش شیوه فرزند عالوه بر این(.   2 بلک و هورلی، )شود وضعیت وزن ناسالم می

(.   2 و همکاران،   الرسن)رسد برای خوردن سالم مفید باشد شود به نظر نمیها استفاده میرفتارها یا هیجان برای کنترل

اغلب  شوندمند شود و چون غذاهایی که پاداش داده میشود که کودک به آنها عالقهباعث می پاداش استفاده از غذا به عنوان

والدینی که  (.222  ،ساواج و همکاران) آورندرا در کودک به وجود می لمهستند ترجیحات غذایی ناسا طعمشیرین و خوش

آموزند هنگامی که به لحاظ فیزیکی گرسنه نیستند، کنند به آنها میغذا را برای تسکین حالت هیجانی کودکشان پیشنهاد می

 (.   2 و همکاران،   برادن)کنند غذا بخورند و درنتیجه از این طریق به افزایش وزن آنها کمک می

توانند دهی تجربیات غذایی کودکشان هستند و میتوان بیان کرد والدین، اولین معلمان در شکلبا توجه به آنچه گفته شد می

شیوه فرزندپروری غذایی والدین از (. 2 2 ،  شان)ها و الگوهای خوردن فرزندشان را شکل دهند ترجیحات غذایی، نگرش

منظور از . دهد، رفتارهای خوردن کودکان را تحت تأثیر قرار می(اییادگیری مشاهده)و مدل شدن  طریق دسترسی به غذا

دهند و از این بینند شکل میهایشان را در مورد رفتارهایی که میمدل شدن فرآیندهای شناختی است که افراد عقاید و نگرش

دهد و باعث شان، خوردن آنان را تحت تأثیر قرار مین والدینادراک کودکان از خورد. آورندطریق رفتارشان را به وجود می

و همکاران،  الرسن)شان به عنوان یک رفتار نرم متناسب، مطابقت دهند شود که آنان رفتارشان را با رفتار خوردن والدینمی

 2   .) 

گیرد و فرزندان اند شکل میدگی کردهکنند به وسیله فرهنگی که والدین در آن زنهای فرزندپروری که والدین اتخاذ میشیوه

-، لوزان ماشرایزرمن)شان دریافت می کنند شان در مورد نقش غذا در زندگیهم، یک پیام نسبتاً منسجمی را از والدین

کند در نحوه تغذیه شدن اینکه کودک در کدام کشور و با چه فرهنگی زندگی می(.  22 ،2 ، چارلس ، لپورک ، هولوب2گیلین

کند شیوه خاصی را برای تغذیه کردن کودک اتخاذ گذارد زیرا فرهنگ به عنوان یک راهنما به مادر کمک میمی شدن او اثر

 .کند
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 های فرهنگی در سبک تغذیهتفاوت 

(.     پور، یوسفی، محمدپناه، جلیل)کند می تأکید برآنها و پروراندرا می خود های خاصارزش جامعه هر فرهنگی بافت

هایی سازی کنند و از این هنجارها به عنوان راهنما در زمانهر جامعه باید هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را درونکودکان در 

ها و اعتقادات راهبردهای فرزندپروری والدین یک راه مهم برای انتقال هنجارها، ارزش. که والدین حضور ندارند استفاده کنند

منظور از معناهای فرهنگی مواردی است که . پروری، مملو از معناهای فرهنگی استهای فرزندشیوه.  فرهنگی به کودکان است

کنند به این معناهای فرهنگی به شدت برای پدر و مادر ایجاد انگیزه می. بیندآن فرهنگ برای کودک مناسب و مفید می

. شود، نگران شوندب تلقی میطوری که ممکن است والدین هنگام انحراف فرزندشان از چیزی که به لحاظ فرهنگی مطلو

باورها و فرهنگ یک (.  22 هاگس و همکاران، )های اجتماعی کردن مادران، بازتابی از عوامل فرهنگی بزرگتر است هدف

ای مادر و در نتیجه شاخص توده بدنی کودک تواند سبک تغذیهجامعه در مورد نحوه تغذیه کردن کودک و وضعیت وزن او، می

ماشرایزرمن و )اند کودکان آمریکایی بیشتر از کودکان فرانسوی اضافه وزن دارند مطالعات نشان داده. دهدرار را تحت تأثیر ق

های غذایی در محیط. گرددهای فرهنگی که در دو کشور وجود دارد برمییکی از دالیل این امر به تفاوت(.  22 همکاران، 

جای آن بر خوردن غذای سالم و متنوع تأکید دارند و با پیشنهاد دادن کنند و به ها را تشویق نمیفرانسه خوردن اسنک

. پسندنددر حالی که در آمریکا سایزهای بزرگ برای غذا را بیشتر می. شوندسایزهای کوچک مواد غذایی مانع پرخوری می

-ها به صورت محلی و با پیادهای است که دسترسی به مواد غذایی و مغازهجغرافیای فرهنگی سبک زندگی در فرانسه به گونه

شود انرژی بیشتری دهد و باعث میهای استفاده از اتومبیل را کاهش میپذیر است، این دسترسی مشکالت و هزینهروی امکان

ها بیشتر بر تجربه خوردن و کمتر بر نتیجه حاصل از خوردن فرانسوی. ها مصرف شوددر سبک زندگی روزانه فرانسوی

شود نگرانی و تعارض کمتری نسبت به خوردن داشته باشند و بیشتر از آن لذت این موضوع باعث می. ارندتوجه د( سالمتی)

این تضاد در . ها که بر فراوانی تأکید زیادی دارندها بر اصل اعتدال در خوردن تأکید دارند، برخالف آمریکاییفرانسوی. ببرند

توانید شما می"های با نام همچنین تعداد رستوران. دهدت خود را نشان میها که با خوردن زیاد همراه استعطیالت آمریکایی

در فرانسه . ها نادر هستنددر آمریکا خیلی زیاد است؛ در حالی که در فرانسه این گونه رستوران "هر چه دوست دارید بخورید

ها برای آمریکایی. کنندد بودن غذا تأکید میها بیشتر بر کمیت و زیاشود در حالی که آمریکاییبیشتر بر کیفیت غذا تأکید می

. دهند که تالش کمتر و راحتی بیشتری داشته باشندای ترتیب میشان را به گونهپول خرج کردن انگیزه زیادی دارند و زندگی

دنی و تجربیات ها تمایل دارند پول را برای به حداکثر رساندن شادی استفاده کنند، مانند داشتن خاطرات به یاد مانفرانسوی

ها تمایل دارند سالمتی آمریکایی. گرایی در آمریکا در زمینه خوردن نیز به قوت خود باقی استتمایل به مصرف. منحصر به فرد

ها سالمتی را به عنوان یک موضوع تعادل نسبت دهند در حالی که فرانسوی..( سموم محیطی، غذاها و )را به عوامل بیرونی 

عالوه بر آنچه گفته شد؛ والدین فرانسوی نظارت و محدودیت بیشتری بر تغذیه شدن (. 222 وزین، ر)دانند درونی می

-های غذایی سالم در فرزندانچنین پدران فرانسوی بیشتر از پدران آمریکایی برای ایجاد عادتهم. کنندفرزندشان اعمال می

لدین فرانسوی بیشتر از والدین آمریکایی خود را مسئول تغذیه یکی از دالیل این امر این است که وا. کنندشان الگو سازی می

آل کودک وجود ای نسبت به وزن ایدهگیرانهی فرانسه الگوهای سختدانند؛ به دلیل اینکه در جامعهکردن کودک و وزن او می

از غذا برای تنظیم هیجان و پاداش استفاده . کنندای بیشتر استفاده میهای غیر تغذیهوالدین آمریکایی از غذا برای هدف. دارد

های سیری و گرسنگی درونی توجه کند، در نتیجه خودتنظیمی کودک در مصرف غذا شود کودک نتواند به نشانهباعث می

شوند ارزش غذایی کمی دارند و بیشتر شامل ای استفاده میعالوه بر این غذاهایی که برای اهداف غیرتغذیه. شودمختل می

ای یک عامل مهم در نرخ ها از غذا برای اهداف غیرتغذیهبا توجه به آنچه گفته شد استفاده بیشتر آمریکایی. وندشتنقالت می

کودک با استفاده مادر از غذا به عنوان پاداش  BMIدر فرانسه میزان. باالتر چاقی کودکان در آمریکا نسبت به فرانسه است

یکی . کودک با استفاده مادر از غذا به عنوان پاداش رابطه مستقیم دارد BMIن رابطه معکوس دارد درحالی که در آمریکا میزا

-به عبارت دیگر می. از دالیل این امر آگاهی باالتر و نگرانی بیشتر والدین فرانسوی در مورد اضافه وزن در دوران کودکی است

 (. 22 ماشرایزرمن و همکاران،)ستند توان گفت والدین آمریکایی برای رفتار کودک بیشتر از وزن او اهمیت قائل ه
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رسد که بعضی از به نظر می. ها مؤثر باشدتواند در درک والدین از چاقی بچهعوامل فرهنگی، اجتماعی، قومی و نژادی می

 کننددهنده سالمتی و طول عمر کودکان تلقی میدانند و آن را نشانای از چاقی را برای کودکان قابل قبول میوالدین درجه

گردید که البته این نگرش هنوز در گذشته چاقی نشانه سالمتی و رفاه تلقی می(.     آرام و رحیمی، اکبری، فروزنده، دل)

دهند خورد و افرادی وجود دارند که به ویژه از جنبه زیبایی، به چاقی اهمیت میهای امروزی به چشم میهم در برخی فرهنگ

های گوناگون توان نتیجه گرفت؛ نگرانی در مورد اضافه وزن کودک در قومیتگفته شد می با توجه به آنچه(.     پورعلی، )

های قومی مختلف در مورد وزن و اندازه کودک وجود هنجارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در گروه. جهان شمول نیست

و برآورد کمتری از وزن کودک خود به دست شوند بسیاری از والدین با درآمد کم اضافه وزن کودک خود را متوجه نمی. دارد

-تر هستند و تمایل دارند کودکآفریقایی و اسپانیایی معتقدند کودکان سنگین وزن سالم-والدین کم درآمد آمریکایی. آورندمی

منجر به ساختار تغذیه کردنی که مبتنی بر نگرانی والدین در مورد اضافه وزن است و . شان وزن و سایز بیشتری داشته باشد

به همین . شودشود، توسط والدینی که درآمد پایینی دارند به کار برده نمیمحدود کردن و کنترل کردن غذای کودک می

هاگس )گیرند آمریکایی و اسپانیایی که درآمد کمی دارند، در معرض خطر اضافه وزن قرار می-دلیل است که کودکان آفریقایی

درصد از    در اسپانیا انجام شد، مشخص گردید که  222 که توسط سویی مایرز در سال ای در مطالعه(.  22 و همکاران، 

انجام  222 ی دیگری که توسط سویی آمی ایر در سال در مطالعه. والدین اعتقادی به اضافه وزن کودکان چاقشان نداشتند

عتقادی به چاقی کودکان چاقشان نداشتند درصد از مادران ا  2نفر مادران کودکان چاق،  22 شد، مشخص گردید که از بین 

 (.    اکبری و همکاران، )در حالی که تقریباً همه مادران چاق معتقد بودند که خودشان اضافه وزن دارند 

گیرند و معتقدند اضافه وزن داشتن بیانگر ثروت بیشتر و وضعیت بهتر یک خانواده ها نیز چاقی را مطلوب در نظر میچینی

ها تمایل دارند در نگرانی در مورد تغذیه فرزند خود مبالغه کنند و آنها را بیش از اندازه تغذیه کنند تا ر این چینیعالوه ب. است

در این کشور والدین در یک برنامه منظم و ساختارمند مواد غذایی . کندمطمئن شوند فرزندشان غذا و انرژی کافی دریافت می

معتقدند غذا نخوردن در ساعات مشخص و نامنظم بودن یک عادت بد است که ممکن  آنها. دهندشان ارائه میرا به کودک

. دهندبه همین دلیل از همان کودکی غذا را در یک برنامه مشخص به کودک ارائه می. است آنها تا بزرگسالی به آن ادامه دهند

به عنوان مثال وقتی فرزندشان یک غذای  .کنندمادران چینی از مقایسه اجتماعی برای اجبار به خوردن کودک استفاده می

گویند چون از آن زنند و میهای خاص است مثال میخورد، آنها همکالسی او را که فردی قوی و دارای مهارتخاص را نمی

چنین این مادران تأکید دارند خودشان غذا را درست کنند برای اینکه مطمئن باشند هم. کند قوی شده استغذا استفاده می

 (.  2 ،  و جونز  ، تامسون ، هوک ، چیا ژو)خورد رزندشان غذایی سالم میف

این مادران اعتقاد دارند خوردن . کنند غذاهای پرکالری مصرف کنندمادران آمریکای التین نیز کودکان خود را تشویق می

کنند و به سالم و ناسالم محدود نمی کند؛ بنابراین کودکشان را برای خوردن غذااینگونه غذاها کودکشان را بزرگ و قوی می

خواهند مطمئن دانند و میدر آمریکای التین؛ مادران خودشان را مسئول تغذیه کودک می. دهندبودن غذاها اهمیتی نمی

دار هستند و رسد و عقیده زنانی است که خانهاین نگرش به نظر سنتی می. اندشوند که فرزندشان را به خوبی تغذیه کرده

-دانند که میاین مادران تهیه کردن غذای زیاد برای کودک را مساوی فرزندپروری خوب می. دند کودکان باید قوی شوندمعتق

ای از شکوفایی است که در خوب در فرهنگ آمریکای التین خوب تغذیه شدن کودک نشانه. تواند باعث غرور و افتخارشان شود

شان ای آنان و مقابله با عقاید سنتیاید است که تغییر دادن سبک تغذیهبه دلیل همین عق. شان دخالت داردبودن کودک

توان نتیجه گرفت؛ سبک تغذیه کردن در آمریکای التین والد محور است یعنی والدین از بنا بر آنچه گفته شد می. دشوار است

دهند و گرسنگی درونی آنها شکل میهای سیری شان را بدون توجه به نشانهطریق جایزه و تنبیه کردن، رفتار خوردن کودک
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،  و باتل  ، بالنکو ، ری مارتین)شود که برای رشد بلندمدت عادات غذایی مناسب نیست و منجر به اضافه وزن کودک می

 2  .) 

ل، هایی مانند تپ گذاری برای واژه ارزش. های ایرانی در مورد تعریف صحیح چاقی و الغری نگرش غلطی وجود دارددر خانواده

. ها در مورد وزن سالم استهایی از تعریف غلط خانوادههایی نظیر اینها، به طور غیرمستقیم جلوهتپل مپل، توپر، گوشتی و واژه

شان باید وزن بسیاری از مادرانی که کودکشان وزن استاندارد دارد، از وزن کودک خود رضایت ندارند و معتقدند کودک

ها غالب است که هنگامی که هنوز هم این نگاه غلط در خانوادهعالوه بر این . تر باشدتپل بیشتری داشته باشد و به اصطالح

« تقویت»کنند و اسم این کار را به غلط شود، با نگاه مشفقانه او را وادار به مصرف بیشتر غذا میدختر یا عروس شان باردار می

، با یک شیب تند موجب افزایش تصاعدی وزن مادر باردار «تقویت»با تعارف بیش از حد غذا و به اصطالح خودمانی . گذارندمی

که )گرفته مادری که در دوران بارداری خود مورد تعارف بیشتر غذا قرار می(. سایت نمنکاک)شوند می جنین و به تبع آن وزن

وزن  کند فرزندش را به خوبی تغذیه کند زیرا ، با به دنیا آمدن فرزندش سعی می(شودیک نوع محبت و مهربانی محسوب می

عالوه بر این مادران ایرانی، معموالً . ادی خانواده استدهنده کفایت مادر در فرزندپروری و سطح باالی اقتصبیشتر کودک نشان

های ناراحتی فرزندشان کنند و با تغذیه کردن او، سعی در رفع نشانههای ناراحتی کودک را  به گرسنه بودن او تعبیر مینشانه

-ا در اختیار کودک قرار میبنابراین؛ تغذیه کردن کودک در ایران بیشتر والد محور است؛ به طوری که کمتر غذا ر. کنندمی

تر دهند تا به میل و شیوه خود از آن استفاده کند بلکه بیشتر مادر در تغذیه کردن کودک درگیر است و حتی در سنین پایین

شود تا با کوشش خود غذایش را میل کند و گذارد و بنابراین فرصت کمتری به کودک داده میغذا را مادر در دهان کودک می

-ای ابهام وجود دارد و جامعه ما به لحاظ آموزش همهدر ایران در مورد مسائل تغذیه. سیری درونی را درک کند هاینشانه

ای هایی دارد به همین دلیل معنای بسیاری از رفتارهای تغذیهجانبه، نگاه یکسان و مالک معتبر برای تغذیه صحیح نقصان

 .تواند برای افراد مختلف متفاوت باشدمی

 نتیجه گیریبحث و 

شود زیرا بخش قابل توجهی از ارتباط مادر با کودک در هنگام تغذیه کردن کودک یکی از رویدادهای مهم زندگی محسوب می

ی تغذیه کشورهای مختلف در مورد نحوه. ای برای زندگی فرد در آینده استگیرد و این ارتباط پایهتغذیه کردن او شکل می

-کند؛ اثر میای که مادر در مورد تغذیه کودک انتخاب میاین باورها در شیوه. گوناگونی دارند ها و عقایدکردن کودک، نگرش

ی تغذیه کردن باورهای فرهنگی با تأثیری که بر نحوه. کنندگذارد و مانند یک رهنما نحوه تغذیه کردن کودک را هدایت می

البته تأثیر باورهای فرهنگی بر وضعیت وزن . اثرگذار باشند توانند بر وضعیت وزن کودککودک دارند، به طور غیر مستقیم می

به عنوان مثال؛ . های واضح و آشکاری دارندهمیشه غیر مستقیم نیست به طوری که در مورد وضعیت وزن مطلوب دیدگاه

نمودی از کفایت دانند و آن را بسیاری از کشورها از جمله ایران، چین و آمریکای التین، چاقی دوران کودکی را مطلوب می

بنابراین در این کشورها، باورهای فرهنگی . کننداجتماعی باال تلقی می-مادر در فرزندپروری، ثروت خانواده و وضعیت اقتصادی

کنند این در حالی است که در کشوری مانند فرانسه دانند و آن را تبلیغ میبه طور مستقیم چاقی دوران کودکی را مطلوب می

در کشورهایی مانند . دهندشان حساسیت زیادی نشان مییار منفور است و والدین در مورد وزن نرمال کودکچاقی کودکان بس

در مورد تقویت کردن کودک از طریق غذا و دریافت انرژی کافی اهمیت زیادی قائل هستند به (  فرهنگ شرقی)ایران و چین 

دانند؛ عالوه براین دریافت زیاد مواد مت جسمی فرزندشان میطوری که دریافت زیاد مواد غذایی را راهی برای تأمین سال

شود و مادران تأکید زیادی دارند که خودشان غذا را طبخ کنند غذایی در این کشورها نوعی محبت و دلسوزی مادرانه تلقی می

غذایی مورد توجه نیست و  این در حالی است که در فرانسه دریافت زیاد مواد. خوردتا مطمئن شوند فرزندشان غذایی سالم می

با توجه به اینکه ایران و چین . کنندکنند و از پرخوری پرهیز میها سایزهای کوچک غذا را برای خوردن انتخاب میفرانسوی
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های شرقی به شود ممکن است این نکته به ذهن برسد که فرهنگجز فرهنگ شرق و فرانسه جز فرهنگ غرب محسوب می

توان دهند؛ اما باید توجه داشت که باورهای فرهنگی در مورد تغذیه را نمیهای غربی اهمیت میفرهنگخوردن زیاد بیشتر از 

ی تغذیه کردن وجود داشته بندی کرد زیرا که ممکن است حتی در یک کشور عقاید مختلفی در مورد نحوهبه سادگی دسته

د ایران و چین، به مقدار خوردن زیاد و سایز بزرگ مواد در مورد مصرف غذا، آمریکا به عنوان یک فرهنگ غربی مانن. باشد

 .دهدغذایی اهمیت می

 

-توان نتیجه گرفت در کشورهای مختلف عقاید متفاوتی در مورد تغذیه کردن وجود دارد که نمیبا توجه به آنچه گفته شد می

ها چین از نظر مقدار خوردن با فرانسویهای متفاوت، مشخص ساخت؛ به عنوان نمونه ایران و بندیتوان آن را در دسته

ها به خوردن غذای سالم اهمیت دهند در حالی که آمریکاییاند اما هر سه کشور به خوردن غذای سالم اهمیت میمتفاوت

دهند؛ هر چند که ممکن است انگیزه دهند اما در مورد حجم خوردن مانند ایران و چین زیاد خوردن را ترجیح میکمتری می

یک، از خوردن زیاد متفاوت باشد، در ایران و چین خوردن زیاد به منظور تقویت کردن و قوی ماندن کودک مد نظر است هر 

 .داندپسندد، بنابراین در زمینه تغذیه و خوردن نیز این مالک را مطلوب میگرایی را میها مصرفاما آمریکا در همه زمینه

های تغذیه کردن کودک در کشورمان مطالعات گوناگونی انجام شود که بهتر شیوه شود به منظور شناختدر پایان، توصیه می

ها در گذر زمان نیز معلوم گردد و با عادات غذایی کشورهای دیگر به ای، نحوه تغییر آنهای تغذیهعالوه بر شناخت این شیوه

 .های غذایی مطلوب مقایسه شودمنظور شناسایی عادت

 منابع

سال چاق نسبت به چاقی کودکانشان    تا   بررسی درک والدین کودکان (.     . )آرام، معصومه؛ رحیمی، محمدوزنده، نسرین؛ دلاکبری، نسرین؛ فر
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