
HIGHLIGHTS

1. It is recommended to give educational pro-
grams for mothers in the field of breastfeed-
ing and the use of complementary foods.

2. Children’s growth disorder is related to the 
intervals between breastfeeding, the num-
ber of feedings at night, children’s desire for 
complementary food and the simultaneous 
use of breast milk and complementary food.
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Introduction: Natural growth is the biggest indicator of children's well-
being. Growth reduction usually occurs in the first 2 years of life, therefore, 
paying attention to feeding with breast milk and paying attention to 
complementary foods at these ages is especially important. The present 
study was conducted with the aim of investigating the relationship between 
the nutritional pattern and the growth pattern of their children.
Methods: The current study was a case-control study in which the 
information of 40 children aged 6 to 24 months with a deficiency or a drop 
in the growth chart as the case group and the information of 40 children 
with normal growth as the control group were taken over the phone. 
became. These two groups were matched in terms of age and sex. The data 
collection tool included a checklist that included children's demographic, 
anthropometric, and nutritional information. The data were analyzed using 
SPSS version 22 software and Mann-Whitney and chi-square tests.
Results: There was a significant difference between the case and control 
groups in terms of the intervals between breastfeeding (P=0.016) and 
the number of breastfeeding times (P=0.041) at night. Also, there was a 
significant difference between the 2 groups in terms of children's preference 
for complementary foods (P=0.001) and the simultaneity of breast milk 
and complementary foods (P=0.007). The average weight of children in 
the control group was higher than the case group (P=0.001), which was 
significant, but no difference was seen between the average height of 
the children, the average weight at birth, and the average weight at the 
beginning of 6 months.
Conclusion: The intervals between breastfeeding, the number of times 
of breastfeeding at night, children's desire for complementary food and 
the simultaneity of breast milk and complementary food were related to 
children's developmental disorder. Based on the findings of this study, it 
is recommended to give educational programs for mothers in the field of 
breastfeeding and the use of complementary foods.
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بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و الگوی رشد کودکان 6 تا 24 ماهه
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ویژه نکات 
توصیه می شود برنامه های آموزشی برای مادران در زمینه شیردهی    -1

و استفاده از غذای کمکی داده شود. 
اختالل رش��د ک��ودکان با فواصل بین ش��یردهی، تع��داد دفعات    -2
شیردهی در شب، تمایل کودکان به غذای کمکی و همزمانی شیر 

مادر و غذای کمکی در ارتباط است.

مقدمه: رشد طبیعی بزرگ  ترین شاخص تندرستی کودکان است. کاهش رشد معموال در 2 سال اول زندگی 
اتفاق می افتد. تغذیه با شیر مادر و توجه به غذای کمک در این سنین اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با 

هدف بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و الگوی رشد کودکان آنها صورت پذیرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی بود که در آن اطالعات 40 کودک 6 تا 24 ماهه با کمبود 
و یا افت نمودار رش��د به عنوان گروه مورد و اطالعات 40 کودک که رش��د طبیعی داش��تند به عنوان گروه 
ش��اهد به صورت تلفنی گرفته ش��د. این دو گروه از لحاظ سن و جنس همسان شدند. ابزار گردآوری داده ها 
شامل چک لیستی حاوی اطالعات دموگرافی، تن سنجی و تغذیه ای کودکان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS نسخه 22 و بهره گیری از آزمون من ویتنی و کای دو مورد تحلیل قرار گرفتند. 
یافته ها: بین دو گروه مورد و ش��اهد از لحاظ فواصل بین ش��یردهی )P=0/016(، و تعداد دفعات شیردهی 
)P=0/041( در ش��ب اخت��الف معنادار دیده ش��د. همچنین بین دو گروه از لح��اظ تمایل کودکان به غذای 
کمکی )P=0/001( و همزمانی ش��یر مادر و غذای کمکی )P=0/007( اختالف معنادار دیده ش��د. میانگین 
وزن کودکان در گروه ش��اهد بیش��تر از گروه مورد بود )P=0/001(که این تفاوت معنادار بود، اما تفاوتی بین 

میانگین قد کودکان، میانگین وزن بدو تولد و میانگین وزن ابتدای 6 ماهگی دیده نشد. 
نتیجه گیری: فواصل بین ش��یردهی، تعداد دفعات ش��یردهی در ش��ب، تمایل کودکان به غذای کمکی و 
همزمانی ش��یر مادر و غذای کمکی با اختالل رش��د کودکان در ارتباط بودند. براساس یافته های این مطالعه 

توصیه می شود برنامه های آموزشی برای مادران در زمینه شیردهی و استفاده از غذای کمکی داده شود. 

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
رش��د طبیعی بزرگ  ترین شاخص تندرستی کودکان است و نشانگر 
دقیقی از نابرابری در رشد انسان است که در میلیون ها کودک در سراسر 
جهان که به دلیل ش��رایط بهداشتی، مراقبت و تغذیه ناکافی از رسیدن 
به پتانسیل رشد طبیعی خود ناکام هستند، منعکس می شود]1[. کاهش 
قابل توجه رش��د در 6 ماه اول زندگی رخ می دهد و کاهش رشد خطی 
اضافی پس از 2 س��ال اول زندگی اتفاق می افتد]2[. قد و وزن کودکان 
در حال رش��د شاخص مهمی برای س��المت و وضعیت تغذیه آنهاست. 
س��ازمان جهانی بهداشت نمودارهای رشد را در سال 2006 منتشر کرد 

که استانداردهای جهانی را برای »رشد بهینه« همه کودکان سالم تغذیه 
شده با شیر مادر در سراسر جهان ارائه کرد. استانداردهای رشد کودک 
س��ازمان جهانی بهداشت اکنون استاندارد طالیی برای نمودارهای رشد 
اس��ت و بسیاری از کشورها آن را به عنوان مرجعی برای رشد نوزادان و 

کودکان پذیرفته  اند ]3.4[.
تغذیه ش��یرخوار و کودکان خردس��ال برای بهب��ود بقای کودک و 
ترویج رش��د و تکامل سالم، بسیار مهم است. شیوه های تغذیه و تغذیه 
نامناس��ب در اوایل دوران کودکی به سوءتغذیه و پیامدهای بد سالمت 
کودک کمک می کند که ممکن اس��ت تا بزرگس��الی ادامه یابد. در این 
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دوره، کمب��ود مواد مغذی یا انرژی ممکن اس��ت منجر به افزایش 
خطر بیماری، کوتاه قدی و اختالل در رش��د شناختی شود ]5-8[. 
س��وء تغذیه با 35 درصد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در سراسر 
جهان مرتبط اس��ت و بهبود ش��یردهی، مرگ و میر ن��وزادان را تا 
13 درصد کاهش می دهد و تغذیه کمکی مناسب می تواند عوارض 
کودکان را کاهش دهد ]9.10[. ثابت ش��ده که تغذیه با شیر مادر 
فوای��د کوتاه مدت و بلندمدت برای کودکان خردس��ال دارد؛ مانند 
کاهش بروز اس��هال و ذات الریه، کاهش خطرات چاقی و دیابت در 
آینده، و بهبود بهره هوش��ی ]16-11[ و همچنین عادات شیردهی 
ارتباط نزدیکی با خطر بیماری و مرگ در کودکان زیر 2 سال دارد. 
در آنها بروز عفونت های رایج مانند اسهال، اوتیت میانی و ذات الریه 
را کاه��ش می دهد و اغل��ب با کاهش بروز دیاب��ت دوران کودکی، 
بیماری سلیاک، بیماری کرون و سایر آسیب شناسی ها مرتبط است 

 .]17.18[
در طول دوره تغذیه تکمیلی، کودکان با توجه به ظرفیت معده 
کمی که دارند، مقدار کمی غذا مصرف می کنند. در نتیجه غذاهای 
کمکی باید تراکم مواد مغذی باالیی داشته باشند )یعنی مقدار هر 
م��اده مغ��ذی در هر 100 کیلو کالری غذا( و ب��ه طور مکرر تغذیه 
شوند]19[. دو سال اول زندگی کودک فرصتی حیاتی برای اطمینان 
از بقا، رش��د و تکامل از طریق ش��یوه های بهینه تغذیه شیرخوار و 
کودکان خردس��ال فراه��م می کند ]20[. ب��رآورده کردن نیازهای 
تغذیه ای کودکان 6 تا 23 ماهه می تواند چالش برانگیز باشد و منابع 
غذایی ناکاف��ی می تواند منجر به کاهش رش��د و تکامل در دوران 
شیرخوارگی و اوایل کودکی ش��ود ]19[. سازمان بهداشت جهانی 
ش��روع شیردهی را در یک س��اعت پس از تولد، تغذیه انحصاری با 
ش��یر مادر را برای ش��ش ماه اول و معرفی غذای کمکی مناسب و 
ایمن را از 6 ماهگی همراه با ادامه ش��یردهی تا دوسالگی یا بیشتر 

توصیه کرده است ]21[.
باتوجه به اهمیت تغذیه با ش��یر مادر و تغذیه تکمیلی در روند 
رش��د طبیعی و مناسب کودکان و اینکه شروع به موقع شیردهی و 
ادامه دادن آن و همچنین شروع و استفاده از غذا های مکمل مناسب 
بعد از 6 ماهگی نقش به سزایی در رشد کودکان دارد، مطالعه حاضر 
با هدف بررس��ی ارتباط بین الگوی رشد کودکان و الگوی تغذیه ای 

آنها صورت گرفت.

روش بررسی
مطالع��ه حاضر، یک مطالعه مورد-ش��اهدی اس��ت که با هدف 
بررس��ی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و الگوی رشد کودکان 6 تا 24 
ماهه در س��ال 1395 در شهرستان اهواز انجام شد. در این مطالعه 
اطالعات 40 کودک 6 تا 24 ماهه )به روش سرش��ماری( به عنوان 
گروه م��ورد که به علت کمبود و یا افت نمودار رش��د )کمبود وزن 
برای سن ی�ا توق�ف رش�د وزنی دو ماهه( که از تاریخ 1395/1/1 تا 
1395/4/1 از س��وی مراکز بهداشتی درمانی به درمانگاه های اطفال 
ارجاع داده ش��ده بودند به صورت تلفنی با والدین آنها تماس گرفته 
ش��د. همچنین با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی شهری اهواز، 
اطالعات به صورت تصادفی 40 کودک که رش��د طبیعی داشتند به 
عنوان گروه ش��اهد در نظر گرفته ش��د. این دو گروه از لحاظ سن و 
جنس همسان شدند. معیار ورود به مطالعه عبارت بود از شیرخواران 
سنین 6 تا 24 ماه که با شیر مادر تغذیه می شدند. بنابراین نوزادانی 
که با ش��یر خش��ک تغذیه می ش��دند، نوزادانی با تش��خیص وجود 
بیماری های متابولیک و نورولوژیک، افت رشد قبل از سن 6 ماهگی، 

کندی در روند رشد و تکامل نوزادان از مطالعه خارج شدند.
ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیستی بود که حاوی اطالعات 
جنس ش��یرخوار، س��ن، وزن و قد فعلی، وزن و قد موقع تولد، وزن 
و قد در زمان 6 ماهگی )کودکان بدون لباس با اس��تفاده از ترازوی 
الکترونیک��ی کودکان وزن ش��دند و همچنین قد کودکان در حالت 
دراز کش و با اس��تفاده از یک تش��ک اندازه گیری کودکان با دقت 
0/2± س��انتیمتر اندازه گیری شد(، فواصل زمانی دو وعده تغذیه از 
ش��یر مادر، تمایل به غذای کمکی، همزمانی غذای مکمل و ش��یر 
مادر، مقدار مصرف غذای مکمل، تعداد وعده تغذیه تکمیلی در روز، 
تعداد دفعات شیردهی در شب و مرتبه فرزند )تولد( بود. چک لیست 

توسط پژوهشگر و با تماس با والدین این کودکان تکمیل شد.
نتایج با اس��تفاده از روش های آماری توصیفی ش��امل میانگین، 
انح��راف معیار، فراوانی و درصد فراوانی گزارش ش��دند. برای نرمال 
ب��ودن توزیع داده های کم��ی از آزمون کولموگروف - اس��میرنوف 
استفاده شد. از آزمون من ویتنی و کای دو برای بررسی فرضیه های 
مطالعه اس��تفاده شد. سطح معناداری برای آزمون های آماری 0/05 
در نظر گرفته ش��د و برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 

استفاده شد.

الگوی تغذیه و رشد کودکان



243
| دوره 28، شماره 4، زمستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

یافته   ها
این مطالعه نش��ان داد که در گروه مورد، تعداد 19 کودک پسر 
) 47/5 درصد( و 21 کودک دختر )52/5 درصد( با میانگین س��نی 
3/9±15/28 وجود داشت. با توجه به همسان بودن گروه ها از لحاظ 
س��ن و جنس این تعداد دختر و پسر با میانگین سنی 15/20±3/6 
در گروه شاهد وجود داشت. براساس یافته های این مطالعه، فواصل 
بین شیردهی هر 1 ساعت یک بار در گروه مورد ) 45 درصد( و هر 
2 س��اعت یک بار در گروه شاهد )37/5 درصد( رایج تر بود. اختالف 

فواصل بین شیردهی در دو گروه معنادار بود )0/016(. 
در ارتباط با تعداد دفعات شیردهی در شب بیش ترین درصد در 
گروه مورد )27/5 درصد( و در گروه شاهد )35 درصد( مربوط به 3 
بار ش��یردادن بود و اختالف 2 گروه از لحاظ تعداد دفعات شیردهی 
در ش��ب معنادار بود )0/041(. بیش تری��ن رتبه تولد در گروه مورد 
)72/5 درصد( و در گروه ش��اهد )47/5 درصد( مربوط به رتبه تولد 
اول ب��ود که اختالف رتبه تولد در دو گ��روه معنادار نبود )0/070(. 
همچنی��ن باتوجه به نتایج، از لحاظ تمایل کودکان به غذای کمکی 
)0/001( و همزمانی ش��یر مادر و غ��ذای کمکی )0/007( اختالف 

معناداری بین 2 گروه دیده شد )جدول 1(.
جدول 2 مقایس��ه متغیره��ای وزن، قد و تع��داد دفعات غذای 
تکمیلی در روز در گروه مورد و ش��اهد را نش��ان داده است. مطابق 
نتایج این جدول، میانگین وزن کودکان در گروه ش��اهد بیش��تر از 
گروه مورد بود که از لحاظ آماری معنادار بود )0/001(. میانگین قد 
کودکان در گروه شاهد کمی بیشتر از گروه مورد بود اما این تفاوت 
معن��ادار نب��ود )0/308(. میانگین وزن بد تول��د در دو گروه تقریباً 
مش��ابه بود و تفاوتی بین 2 گروه دیده نشد )0/721(. میانگین وزن 
ابتدای 6 ماهگی در گروه ش��اهد کمی باالت��ر از گروه مورد بود، اما 
این تفاوت معنادار نبود )0/219(. میانگین قد ابتدای 6 ماهگی در 2 
گروه تقریباً برابر و تفاوتی بین 2 گروه دیده نشد )0/829(. همچنین 
با توجه به نتایج این جدول، میانگین تعداد دفعات غذای تکمیلی در 
روز در گروه شاهد کمی باالتر از گروه مورد بود، اما این تفاوت آماری 

معنادار نبود )0/060( )جدول 2(.

▼جدول2. مقایس�ه متغیرهای وزن، قد و تعداد دفعات غذای تکمیلی در روز در 
گروه کودکان دارای اختالل رشد و سالم 

▼جدول1. متغیرهای کیفی در گروه کودکان دارای اختالل رشد و سالم مورد بررسی

متغیر
سطح اختالل رشدسالم

معناداری* تعداد )درصد(تعداد )درصد(

فواصل بین شیردهی 
کودکان

8 )20(4 )10(30 دقیقه

0/016

18 )45(8 )20(1 ساعت

11 )27/5(15 )37/5(2 ساعت

2 )5(10 )25(3 ساعت

1 )2/5(3 )7/5(بیش از 3 ساعت

تعداد دفعات شیر دهی 
درشب

4 )10(5 )12/5(یک بار

0/041

6 )15(13 )32/5(دو بار

11 )27/5(14 )35(سه بار

10 )25(7 )17/5(بیش از سه بار

9 )22/5(1 )2/5(به صورت مداوم

رتبه تولد تعداد

29 )27/5(19 )47/5(اول

0/070 7 )17/5(12 )30(دوم

4 )10(9 )22/5(سوم وچهارم

تمایل کودکان به غذای 
کمکی

13 )32/5(28 )70(دارند
0/001

27 )67/5(12 )30(ندارند

همزمانی شیر مادر و 
غذای کمکی

28 )70(16 )40(دارد
0/007

12 )30(24 )60(ندارد

متغیر
اختالل رشدسالم

سطح معناداری*
تعداد )درصد(تعداد )درصد(

12/150/001 )9/54(8/50 )1/19(وزن )کیلوگرم(

20/770/308 )4/67(75/81 )5/50(قد )سانتیمتر(

15/30/721 )2/97(16/3 )3/98(وزن بدو تولد )کیلوگرم( 

7/180/219 )7/54(6/96 )8/47(وزن ابتدای 6 ماهگی )کیلوگرم(

65/700/839 )3/93(78/65 )3/83(قد ابتدای 6 ماهگی )سانتیمتر(

93/40/060 )1/34(4/73 )1/42(تعداد دفعات غذای تکمیلی در روز

وزیری اسفرجانی  و همکاران
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بحث
در مطالع��ه حاضر 40 کودک 6 تا 24 ماهه به علت کمبود و یا 
افت نمودار رشد به عنوان گروه مورد و 40 کودک که رشد طبیعی 
داش��تند به عنوان گروه شاهد مورد بررس��ی قرار گرفتند. براساس 
یافته های این مطالعه بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ فواصل بین 
شیردهی و تعداد دفعات شیردهی در شب اختالف معنادار دیده شد 
)P>/05(. اختالل رشد در گروه مورد، اهمیت محدود کردن دفعات 
شیردهی را نشان می دهد، زیرا تغذیه کودك به دفعات مکرر ب�ا شیر 
مادر نیازهای کام��ل او را تأمین نمی کند و مادر باید بداند که تمام 
نیازهای تغذیه ای کودك با ش��یر مادر به تنهایی تأمین نمی ش��ود. 
در بررس��ی هایی ک��ه در ارتباط با نحوه تغذیه ش��یرخواران و تعداد 
دفعات ش��یر دادن انجام شده ]22.23[ به نظر می رسد جامعه، نوع 
خانواده و تحصیالت مادر در چگونگی تغذیه ش��یرخواران تاثیرگذار 
باش��ند. Hornel و همکاران با بررسی الگوی شیردهی بر روی 506 
نوزاد که از ش��یر مادر تغذیه می ش��دند به این نتیجه رس��یدند که 
اکثر مادران بر اس��اس نیاز شیرخواران به آنها شیر می دهند. در این 
مطالعه طیف گسترده ای از دفعات شیردهی و مدت مکیدن مشاهده 
شد، به گونه ای که میانگین دفعات شیر خوردن در شب از 1 تا 5/1 

گزارش شد ]24[.
در مطالع��ه حاضر براس��اس تمایل کودکان ب��ه غذای کمکی و 
همزمانی ش��یر م��ادر و غذای کمکی بین 2 گ��روه اختالف معنادار 
دیده ش��د )P>/05(. چندین مطالعه احتمال کاهش رش��د و ایجاد 
سوءتغذیه را در شیرخوارانی که به مدت طوالنی از شیر مادر تغذیه 
ش��ده اند، مطرح کرده اند ]28-25[. باید به این نکته توجه کرد که 
اس��تفاده از ش��یر مادر ب�ه طور مکرر در کودکان 1-2 سال منجر به 
کمب��ود دریافت پروتئین و انرژی می ش��ود ک��ه مهم  ترین عالم�ت 
کمب�ود آنه�ا، کوتاه قد شدن کودکان خواهد بود. از طرفی باید به این 
نکته توجه کرد که زود ش��روع كردن تغذیه تكمیلی به دلیل آماده 
نبودن دستگاه گوارش کودکان برای غذاهای کمکی، اقدام نادرستی 
اس��ت. همچنین بزرگ تری��ن خطر فوری عرض��ه زودرس غذاهای 
كمكی، بیماری های اس��هالی است ]29[. در حقیقت در سنین 6 تا 
12 ماهگی معموالً ش��یر مادر به تنهایی برای رشد جسمی کودک 
کفایت نمی کند. اگر تغذیه تکمیلی با الگوی مناسب و دارای ارزش 
غذایی ویژه جایگزین نش��ود، س��بب بروز اختالل در رش��د و ایجاد 

سوءتغذیه می شود. Caulfield و همکاران با بررسی کودکان کمتر از 
36 ماه در کشورهای مختلف که اطالعات حاصله از 9 کشور خارج 
از صحرای آفریقا را بررسی کردند، نشان دادند که در میان کودکان 
بزرگ تر، افرادی که هنوز از ش��یر مادر تغذیه می ش��وند، کوتاه تر و 
کم وزن تر از دیگران بودند، در حالی که ش��یرخواران با س��ن کمتر 
که از ش��یر مادر استفاده می کردند رش��د نرمال تری داشتند ]25[. 
ناآگاهی والدین از نیازهای تغذیه ای کودک و ادامه دادن ش��یر مادر 
بدون توجه به نیازهای تغذیه ای کودکان و فاصله کم بین زایمان ها 
را می توان از علل احتمالی تاخیر رش��د کودکان بزرگ تر محس��وب 
ک��رد. Nube و Asenso-Okyere در مطالعه خود بر روی 500 ش��یر 
خوار پس از 12 ماهگی به این نتیجه رسیدند که وضعیت تغذیه ای 
در کودکانی که در سال های دوم و سوم زندگی خود به صورت مداوم 
از ش��یر مادر استفاده می کنند، نسبت به کودکانی که از شیر گرفته 

شده اند، کاهش می یابد ]30[.
در مطالعه حاضر میانگین وزن کودکان در گروه شاهد بیشتر از 
گ��روه مورد بود که این تفاوت معنادار بود )P>/05(، اما تفاوتی بین 
میانگین قد کودکان، میانگین وزن بدو تولد و میانگین وزن ابتدای 
6 ماهگی دیده نش��د )P</05(. کودکان گروه مورد تمایل کمتری 
به غذای کمکی نسبت به گروه شاهد نشان دادند که می تواند منجر 
به وزن کمتر این کودکان ش��ود. در مطالعه ای که در کشور اتیوپی 
انجام ش��د رابطه ای بین الغری و تنوع غذایی دیده شد و کودکانی 
که تنوع غذایی مطلوبی داش��تند در مقایس��ه با کودکان که تغذیه 
نامطلوب��ی داش��تند در خطر کمتر الغری بودن��د که اهمیت غذای 
کمکی در کودکان را نشان می دهد ]31[. در مطالعه دیگری که در 
ایران انجام ش��د تفاوت معناداری در وزن دختران بین 2 گروه مورد 
و ش��اهد دیده نشد، اما در پس��ران، گروه مورد وزن کمتری از گروه 
شاهد داشتند ]32[. وزن کم می تواند ناشی از دوره  های حاد کاهش 
وزن، رش��د ضعیف در طول دوره های بیماری یا دریافت ناکافی غذا 
باش��د. همچنین می تواند هم��راه با کوتاهی  قد، نش��ان دهنده یک 
مشکل مزمن تر باشد. اگر کودک بیمار باشد، درست غذا نمی خورد. 
مصرف ناکافی رژیم غذایی ممکن است باعث تضعیف سیستم ایمنی 
و منجر به سوءتغذیه شود. از سوی دیگر، کودک ممکن است دچار 
سوءتغذیه شود و همین امر باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن 

می شود که ممکن است منجر به عفونت و بیماری شود ]33[.

الگوی تغذیه و رشد کودکان
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محدودیت های مطالعه
از محدودیت های این مطالعه می توان به ثب�ت اطالعات مربوط 
به تغذیه و شیردهی ب�ر اس�اس گ�زارش ش�فاهی م�ادران و گ�اهی 
اوق�ات گ�زارش ندادن ص�حیح ب�ه عل�ت فراموشی مادر و همچنین 

پایین بودن حجم نمونه مورد بررس�ی اشاره کرد. 

نتیجه گیری
براس��اس یافته های ای��ن مطالعه فواصل بین ش��یردهی، تعداد 
دفعات شیردهی در شب، تمایل کودکان به غذای کمکی و همزمانی 
ش��یر مادر و غذای کمکی با اختالل رشد کودکان در ارتباط بودند. 
همچنین براساس نتایج، میانگین وزن کودکان در گروه شاهد بیشتر 
از گ��روه مورد ب��ود، اما تفاوتی بین میانگین ق��د کودکان، میانگین 
وزن بدو تولد و میانگین وزن ابتدای 6 ماهگی دیده نش��د. براساس 
یافته ه��ای این مطالعه توصیه می ش��ود برنامه های آموزش��ی برای 

مادران در زمینه شیردهی و استفاده از غذای کمکی داده شود. 

تأییدی�ه اخالقی: مطالعه حاضر با کد اخالق AJUMS.REC.1393.426 مورد تأیید 
کمیته اخالق دانشگاه علوم جندی شاپور اهواز قرار گرفت.

تعارض منافع: نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند. 
سهم نویسندگان: در این مطالعه طراحی مطالعه، هماهنگی امور و انجام ویرایش مقاله 
توس��ط شهال وزیری اسفرجانی به میزان 40 درصد، نوشتن مقاله توسط مهین سلیمی 
به میزان 20 درصد و جمع آوری و آنالیز اطالعات توسط محمد حاج شرفی به میزان 40 

درصد انجام شد. 
منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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