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:مقدمة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وحدٌثاً أثبتت األبحاث العلمٌة وجود (الجسم السلٌمإن العقل السلٌم فً )قدٌماً قالوا 

عالقة وطٌدة بٌن التؽذٌة السلٌمة المتوازنة والتحصٌل العلمً، فكلما كان الؽذاء 

.متوازناً وصحٌاً حقق الطالب أقصى معدالت الفهم واالستٌعاب والتحصٌل  

ن للتؽذٌة فً فالعودة إلى المدارس مناسبة مهمة لكل أفراد األسرة والمجتمع؛ حٌث إ

سن الطفولة أهمٌة قصوى على صحة اإلنسان فً مراحل النمو األخرى، فاألطفال 

ٌكبرون بسرعة وعادة ما تكون حركتهم كثٌرة، وهذا ٌلزم أن ٌستهلكوا كمٌات 

مناسبة من الطاقة وأؼذٌة متنوعة من فبات األؼذٌة المختلفة كً تحصل أجسامهم 

ة وكذلك الفٌتامٌنات والمعادن، وبالتالً تناول على جمٌع العناصر الؽذابٌة الالزم

الوجبات الصحٌة المتوازنة التً تمنح الجسم الطاقة والعناصر الؽذابٌة ٌعد أمراً 

.ضرورٌاً بالنسبة لألطفال فً هذه المرحلة العمرٌة  

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUv_vX8cLbAhVSZVAKHSXvAiUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ashams.com/article/162162-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9&psig=AOvVaw1FAMgGIcuAu-2jstN69T-9&ust=1528506756359498
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  : العمرٌة للطفل وهى  من المراحل مرحلة ونحن هنا سوف نتحدث عن

هو الطفـل فـً المرحلـة العمرٌـة الممتدة من نهاٌة العام الثالث حتى  :طفل الروضة 

نهاٌـة العـام الخـامس أو بداٌـة العـام السـادس ، وقـد أطلق البعض على هذه المرحلة 

. مسمى الطفولة المبكرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:سنوات  6إلى  2مظاهر النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة من   

المبكرة مرحلة هامة من حٌاة الطفل ، إذ ٌقل فٌها  تعد مرحلة الطفولة

اعتماده على الكبار وٌزداد اعتماده على نفسه ، وٌبدأ باكتساب أسالٌب 

التكٌؾ السلٌمة مع البٌبة المحٌطة ، كما ٌبدأ باكتساب العدٌد من 

المهارات والخبرات اإلنفعالٌة واإلجتماعٌة ومن أجل الرقً فً هذه 

زداد احتٌاج طفل هذه المرحلة إلى امكانٌات بٌبٌة الخبرات المختلفة ي

ؼنٌة وجو اجتماعً مساند وسلٌم من القابمٌن على رعاٌته حتى ٌتسنى 

له تطبٌق خبراته المكتسبة ، والتً اتسعت لتشمل األسرة والعابلة 

.والجٌران والمدرسة   

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijg4v48sLbAhVEK1AKHYn7AGQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mosoah.com/career-and-education/education/kindergarten-nursery-rhymes/&psig=AOvVaw0NPKWfRudyqyoAfg6VzZIz&ust=1528507097774948
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCuNnq88LbAhXLZ1AKHUwsDPAQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.pngtree.com/freepng/cute-cartoon-kids-frame_156271.html&psig=AOvVaw3fhy4F3ICk0Lx-tEMQR9xO&ust=1528507335239720
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:اهر النمو فً هذه المرحلة ماٌلً ومن أهم مظ  

 : النمو الجسمً والحركً 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌستمر نمو الطفل فً هذه المرحلة بمعدل ٌقل نوعا ما عن نموه فً مرحلة المهد 

والتً تتمٌز بالنمو السرٌع ، فٌزٌد وزنه وطوله وتزداد العظام صالبة وتقوى 

وٌالحظ أن هناك فروقا فردٌه فٌما ٌتعلق بالوزن والطول بٌن أطفال . العضالت 

لمحٌطة ، ومدى العناٌة التً ٌنالها هذه السن ترجع معظمها إلى الظروؾ البٌبٌة ا

األطفال من خالل التؽذٌة السلٌمة ، وتشهد نهاٌة المرحلة حدثٌن مهمٌن لطفل هذه 

 : المرحلة 

 .سنان اللبنٌة باألسنان الدابمة هو تبدٌل األ : األول

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijuLS89MLbAhWJUlAKHadaCDMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.emaze.com/@AORTCWTQO/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&psig=AOvVaw2XG0h83YahDJIt0OqAbWBM&ust=1528507529760247
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAnbW268PbAhVQYlAKHXf5C1MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=61DjXNcplzw&psig=AOvVaw0fA6hwLrEE7nUIqOeToQ2a&ust=1528539474050297
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نمو الرأس لٌصل إلى حجم الرأس البالػ تقرٌبا ، كما ٌتمٌز نشاط الطفل  : الثانً

حركً بالسرعة والقوه والدقة والحٌوٌة المستمرة وسرعة اإلستجابة ، كما ٌستطٌع ال

القٌام باألنشطة التً تتطلب استخدام عضالته الكبٌرة فهو ٌجٌد الجري والقفز 

قدرته على التوازن الحسً الحركً من خالل السٌطرة على والتسلق ، وتزداد 

 .بٌن حواسه وأطرافه عضالته الصؽٌرة أو الدقٌقة ، وكذلك التنسٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 

هناك فروقا فردٌة واضحة بٌن أطفال هذه المرحلة فً القوة  نوٌتضح كذلك أ

الجسمٌة أو األنشطة البدنٌة أو نمو العضالت أو فً تفاوت عدد ساعات النمو ، 

وهذه تتوقؾ على عدة عوامل منها الصحة العامه للطفل ، حٌث ٌزداد استعداده 

ن والحصبة ، لإلصابة بالعدوى وبعض األمراض مثل نزالت البرد والتهابات األذ

 .إضافة إلى حالته اإلنفعالٌة والمزاجٌة 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9h8rv98LbAhWFbFAKHTpdCR0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.festanoquintal.com/product/pacote-escolar/&psig=AOvVaw2fj_qhfEyrxzngFLyB06-w&ust=1528508315772356
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB1d_yiMnbAhXIJFAKHcedC1IQjRx6BAgBEAU&url=https://parentingwithunderstanding.com/2016/03/03/top-5-parenting-pitfalls-to-avoid/o-children-playing-facebook/&psig=AOvVaw2gxoyQJI8qJ4KtX3NKhT0z&ust=1528719109119567
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 :ومن أجل ضمان نمو جسمً وحركً سلٌم ٌجب على األم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساعدة الطفل 

على تكوٌن 

عادات نوم 

سلٌمة ، فهو 

ٌحتاج إلى 

فترات نوم مابٌن 

 12إلى 11

ساعة ٌومٌا 

تقرٌبا تقل مع 

 .تقدم السن 

 

 إكساب الطفل

عادات ؼذابٌة 

سلٌمة من حٌث 

تدرٌبه على 

مواعٌد ؼذاء 

ثابتة ، وتشجٌعه 

على عادات 

األكل الحسنة 

مثل كٌفٌة تناول 

الؽذاء واختٌاره 

 .لنوعٌته
 

توفٌر ألعاب 

ونمو تتناسب 

الحركً  الطفل

 .والعضلً 

 

على  عرضه

األطباء 

واإلختصاصٌٌن 

فً حالة تعرضه 

لخلل سواء 

عضوى أو 

وظٌفً نتٌجة 

نشاطه البدنً ، 

أو نتٌجة عزوفه 

عن التؽذٌة 

السلٌمة وفقدانه 

 .لشهٌته 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX9ruo7sPbAhWJalAKHaCPD7IQjRx6BAgBEAU&url=https://sleephypnopill.com/blog/how-to-cure-a-child-of-sleepwalking-at-home/&psig=AOvVaw2STaNaWoQTwrunX_uz1-XI&ust=1528540246282357
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8onh7sPbAhXFUlAKHcE7AV4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.organics.org/7-ways-to-get-your-kids-to-eat-healthier/&psig=AOvVaw2gfwHcdryYnZHR8wM98KTy&ust=1528540350628513
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimx6ia78PbAhXSLlAKHafuCaMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nurseryplay.com/kids-learn-play-6-stages-play-development/&psig=AOvVaw2h26gEOIDABHom-aHSi6En&ust=1528540452998140
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjykYma8MPbAhVIZlAKHQ4WAhcQjRx6BAgBEAU&url=https://primarycarecoalition.org/what-we-do/care-for-kids&psig=AOvVaw2gkLCQLlcyBfcRGlnkc7Uc&ust=1528540564300378
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 : سنوات 6إلى  2أهمٌة التغذٌة الجٌدة خالل فترة الطفولة المبكرة من 

  

 

 

 

 

 

 

المرحلة ، فبالرؼم من صؽر أحجامهم تزداد ٌجب اإلهتمام بؽذاء أطفال هذه 

البروتٌن والكالسٌوم والفسفور والحدٌد ( السعرات ) احتٌاجاتهم الؽذابٌة من الطاقة 

 :ومعظم العناصر الؽذابٌة األخرى وذلك لألسباب التالٌة 

مواجهة النمو المطرد فً بناء الجسم ، لذلك ٌجب التركٌز على نوعٌة الؽذاء   -1

لمعدة وٌسد الجوع باألؼذٌة الؽٌر متنوعة فً القٌمة الؽذابٌة ، حتى ال تمأل ا

 ( .والحلوى والشٌبس والشوكوالته  المٌاه الؽازٌة) مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 .توضع األسس السلٌمة للصحة الجسمٌة والنفسٌة فً هذه المرحلة  -2

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwillLOzisnbAhXKJFAKHaA7Da0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=7rcZp6lDXCs&psig=AOvVaw025HneYd8-MlrabfQJ5-aR&ust=1528719547493480
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 :الطفل من المجموعات الغذائٌة احتٌاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات 6 -4من عمر  سنوات 3 -2من عمر  
 عدد الحصص حجم الحصة  عدد الحصص حجم الحصة الطعام

نصف إلى ثالث  5  -4 نصف كوب الحلٌب ومشتقاته
 أرباع كوب

3- 4    

اللحم ، السمك ، 
 الدجاج

 2 جرام 60 -30 2 جرام 60 – 30

الخضراوات 
 المطبوخة

 5  -4 مالعق طعام 4 – 3 5 – 4 ملعقة طعام 3 -2

حبه  1نصف إلى  الفواكة 
 صغٌرة

نصف إلى حبة 
 صغٌرة

  مل  120  مل 120-90 العصائر 

 الخبز ومنتجات الحبوب

الحبوب 
 المطبوخة

ربع إلى نص 
 شرٌحة

3 
 
 

 3 نص كوب

 1نص إلى  الحبوب الجافة
 شرٌحة

 كوب 1

http://mignews.com/news/lifestyle/290317_94519_42232.html
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 :الطفل من الغذاء والتغذٌة  وٌكتسبها المفاهٌم التً ٌتعلمها

معرفة األحجام واألشكال واأللوان ، وٌمكن  )التقٌٌم الصحٌح لألشٌاء   أ

 (اإلستعانة لتحقٌق ذلك بنماذج بسٌطة للفاكهة والخضراوات المختلفة 

 

 

 

 

  

التعبٌر عن الذات بإعطابه الفرصة فً تنوٌع طعامه ، مع مراعاة احتوابه   ب

 .على العناصر الؽذابٌة الكاملة 

 

 

 

 

 

سماح له بتناول طعامه بنفسه بالوذلك ) تنمٌة شعوره باستقاللٌته عن أمه   ت

 .جٌه دون التدخل التام فً إطعامه دام ٌدٌه مع التوواستخ

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAoLDB-cLbAhULU1AKHRriDLoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/1411help/status/791364735006539776&psig=AOvVaw0a972I_Jrg_JTUIP8UJgjh&ust=1528508888258393
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAoLDB-cLbAhULU1AKHRriDLoQjRx6BAgBEAU&url=http://clipartstation.com/snack-clipart-7/&psig=AOvVaw0a972I_Jrg_JTUIP8UJgjh&ust=1528508888258393
https://budgetindianvacations.wordpress.com/2014/05/02/eating-problems-in-children/
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3jPbBjcnbAhXFb1AKHc-WDJoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kidkraft.com/us_en/play-kitchens/play-kitchen-accessories.html&psig=AOvVaw21wka5rKe5_V6HnB4uJ91E&ust=1528720378488272
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تعوٌده الذوق السلٌم باختٌار أدوات األكل الجذابة والتً تناسب أصناؾ الطعام   ث

 .ٌقة الالبقة والسلٌمة لفة ، مع ارشاده الستخدامها بالطرالمخت

 

 

 

 

كاملة فً التعرؾ على الطعام من حٌث طعمه مساعدته على استخدام حواسه   ج

 .ورابحته وملمسه وألوانه وأشكاله مما ٌساعد على النمو الحسً 

 

 

 

 

 

 

 .تنمٌة قدرته على اختٌار أصناؾ األطعمة بما ٌتناسب مع الوجبات المختلفة   ح

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMqa7e-sPbAhUDLFAKHZQ_CxUQjRx6BAgBEAU&url=http://ngrinko.com/kletchatka-dlya-pohudeniya/devochka-kushaet-ovoshchi/&psig=AOvVaw2nGqUDMPFy0IS3xGBfzpX7&ust=1528543069602806
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4msr3jsnbAhUHYlAKHQ2zALsQjRx6BAgBEAU&url=https://buzzingbubs.com/bangalore/top-kid-friendly-restaurants&psig=AOvVaw3Lu5exnJbD-e9y2i-mNbpy&ust=1528720717248596
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2jvGGkMnbAhUJPVAKHVC9B7QQjRx6BAgBEAU&url=http://foodoppi.com/benefits-of-foodoppi-for-your-child/&psig=AOvVaw1hopmVS4uPlHDTUG5vAxuJ&ust=1528721009151789
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3hp7tkMnbAhVHb1AKHdC3CoEQjRx6BAgBEAU&url=https://theblueroom.bupa.com.au/motivationalmondays&psig=AOvVaw0H-KUJ4HCdWR9OwSmfbVaV&ust=1528721312450528
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تشجٌعه فً المشاركة الختٌار وشراء الطعام ، وذلك عن طرٌق اصطحابه   خ

والجمعٌات التعاونٌة ، وتعرٌفه بأماكن وأشكال وطرق حفظ  إلى السوق

وترتٌب األطعمة المختلفة ، فإن ذلك مصدرا جٌدا الكتسابه المعلومات 

 .والخبرات التً تالزم الطفل لفترات حٌاته القادمة 

 

 

 

 

 

تنمٌة احساس الطفل بالمسؤولٌة اتجاه إعداد األطعمة ، وذلك عن طرٌق   د

، مثل ؼسل الفاكهة وترتٌبها فً الطبق الخاص ، اشراكه فً بعض النشاطات 

وإعداد بعض الشطابر والسندوٌشات ، وصب الحلٌب فً القوالب ، وإحضار 

اإلنتهاء من أدوات تناول الطعام إلى المابدة ، وكذلك المساعدة فً رفعها بعد 

 .الوجبة مع مراعاة قدراته الجسمٌة والحركٌة والعضلٌة 

 

 

 

 

حٌن ٌتناول  راد العابلة فٌفضل عدم عزلهؾه بأهمٌته كفرد من أستنمٌة احسا  ذ

 .ألسره الطعام فً حضور ضٌوؾ ل
 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTsda1-MPbAhWLaFAKHdmzCKEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/healthy-eating-and-children.aspx&psig=AOvVaw3QzPlUSlNMy1yX_Mj_tcBi&ust=1528542867887040
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi00tLb-cPbAhVPbVAKHSZND7UQjRx6BAgBEAU&url=http://healthykidstoronto.com/eastyork/choose-to-boost-veggies-fruit/&psig=AOvVaw2nGqUDMPFy0IS3xGBfzpX7&ust=1528543069602806


12 
 

 

تنمٌة القٌم الدٌنٌة حٌث أن الطعام بأنواعه المختلفة من نعم هللا علٌنا ، لذا   ر

 .الحفاظ علٌه واإلقتصاد فً استهالكه ٌجب 

 

 سنوات  6إلى  2اإلحتٌاجات الغذائٌة للطفل المتوسط الطول والوزن فً سن من 

كٌلوجرام تقرٌبا  22 – 18سنوات ونصؾ حوالً  4وزن الطفل فً عمر 

 .كٌلوجرام  18واإلحتٌاجات المبٌنة فً الجدول لطفل وزنه 

 مصادر الغذاء األساسٌة المفضلة لدى الطفل  اإلحتٌاجات الٌومٌة  العناصر الغذائٌة

 الحبوب ومنتجاتها  سعرة 1600 الطاقة

 الحلٌب ، اللحوم ، األسماك الخضراوات الخضراء جرام 40 البروتٌن

الكبد ، اللحوم ، التمور ، الخضراوات ، الحلٌب ،  مللجرام 800 الكالسٌوم
 البٌض ، الجبن 

 األسماك ، اللحوم ، الحلٌب ، الحبوب ، البقولٌات مللجرام 10 الحدٌد
اللحوم ، األسماك ، الحبوب ، الخضراوات  وحدة دولٌة 2500 ( أ ) فٌتامٌن 

 الخضراء

الموالح ، الطماطم ، الفراولة ، الشمام ، معظم  وحدة دولٌة 400 (د ) فٌتامٌن 
 الفاكهة والخضراوات الطازجة

 ، الدواجن  الكلٌتان مللجرام 0,6 ثٌامٌن
 األسماك ، البٌض  مللجرام 1,1 رٌبوفالفٌن

حامض 
 األكسوربٌك

 الخضراوات خاصة الطماطم والفلفل األخضر وحدة دولٌة 50

 الفواكهة وخاصة الحمضٌات والفراولة   (ج ) فٌتامٌن 
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(سنوات  6 – 2) المرشد الغذائً لوجبات الطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة *  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( إفطار ؼداء وعشاء )الوجبات المقترحة فً هذه المرحلة هى ثالث وجبات ربٌسٌة 

:وٌجب مراعاة ما ٌأتً ( . أطعمة بسٌطة بٌن الوجبات ) مع وجبتٌن ثانوٌتٌن   

النظافة التامة والنضج الجٌد للؽذاء المطبوخ حتى ٌتمكن الطفل من مضؽه  -1

 .ٌتم هضمه بطرٌقة سلٌمه وبلعه بسهولة ، وكذلك 

ٌفضل اختٌار الطعم والرابحة المتعادلة وؼٌر النفاذه للؽذاء ، فال تضاؾ  -2

كمٌات زابدة من السكر أو الملح أو التوابل أو الخل أو اللٌمون أو الزٌت أو 

 .السمن 

 .حرارة الؽذاء تكون مناسبة ، فال تقدم األطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا  -3

ذٌة المألوفة للطفل من البٌبة ، وعدم تقدٌم أصناؾ ؼرٌبة معقدة اختٌار األغ -4

 .فً مكوناتها أو ذات مذاق متطرؾ 

 .احترام رؼبات الطفل فٌما ٌقدم له من أطعمة  -5

ألن ( اإلفطار ، الؽداء ، والعشاء ) على مواعٌد منتظمة لتناول الطعام تدرٌبه  -6

 .ذلك ٌساعد المعدة على الهضم السلٌم 

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulO3LgsTbAhXRLlAKHTDhAYMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.enzilab.com.br/area-kids/5/piramide-alimentar&psig=AOvVaw3Pb3PQ0ltGWkU68qOqWjEL&ust=1528545414722514
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 .وجباته الٌومٌة ، وعدم اعطابه اإلحساس بأن له طعام مخصوص  مشاركته -7

 

 

 

 

 

ٌحتاج الطفل إلى وقت كاؾ فً أثناء تناول الطعام ٌسمح له بتناول وجبته فً  -8

 .هدوء دون اإلحساس بالعجلة أو السرعة 

عدم استخدام الؽذاء للعقاب أو التهدٌد ، أو إهدار شخصٌة الطفل بإجباره على  -9

 .كامال تناول طعامه 

 

 

 

 

تقدٌم الطعام بكمٌات صؽٌرة تناسب حجم الطفل مع زٌادة عدد الوجبات  -10

 .وذلك حسب طبٌعة الطفل 

تعوٌده السلوكٌات الؽذابٌة الصحٌحة ، مثل مضػ الطعام جٌدا ، عدم  -11

احداث صوت فً أثناء تناول الطعام أو الشراب ، التخلص من فضالت 

 .مناسب الطعام بالطرٌقة المناسبة والمكان ال

 

 

 

 

https://kiddieversity.com/healthy-kids/
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaweL4g8TbAhXMJlAKHfpvBl0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cbc.ca/stevenandchris/life/how-to-teach-your-kids-manners&psig=AOvVaw28T_zEj0YVGwvlsrnN0YDa&ust=1528545823007788
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وفٌما ٌلً جدول ٌبٌن نماذج للوجبات الٌومٌة المناسبة للطفل فً مرحلة الطفولة 

 : المبكرة 

 (  3) نموذج  (  2) نموذج  ( 1) نموذج   الوجبات 

كوب عصٌر برتقال  وجبة اإلفطار
 نصؾ كوب حبوب

كورن ) اإلفطار 
 حلٌب  ( + فلٌكس 

 تفاحة 
 شرٌحة خبز 

 بٌضة 
 كاكاوكوب حلٌب 

 كوب عصٌر مشكل
 شرٌحة خبز 

 ربع كوب بقولٌات 
 كوب حلٌب 

 كوب عصٌر فاكهة  تفاحة  بٌن الوجبات 
 قطعة كٌك 

 حلٌب بالفاكهة 
 شرٌحة خبز بالجبن 

 بسكوٌت 

قطعة لحم نصؾ كوب  وجبة الغداء 
 بطاطس نصؾ 

 كوب خضراوات 
 كوب حلٌب فاكهة 

 قطعة دجاج 
 نصؾ كوب معكرونة 

 نصؾ كوب سلطة ورقٌة 
 كوب لبن

 فاكهة 

 قطعة سمك 
 نصؾ كوب رز 

نصؾ كوب 
 خضراوات مشكلة

 قطعة من حلوى فاكهة

كوب آٌس كرٌك أو  بٌن الوجبات 
( روب ) كوب زبادي 

 فاكهة 

 فاكهة  كوب جٌلً أو بسكوٌت
 كوب حلٌب

 بٌضة  وجبة العشاء
 شرٌحة خبز  1-2

 خضراوات مشكلة 
 كوب حلٌب

 جبن وشرٌحة خبز 
 أو فطابر الجبن 

 سلطة فواكهة 
 كوب حلٌب

 فطابر بٌتزا 
 (روب)كوب زبادي 

 خضراوات مشكله
 فاكهة
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:وجبة اإلفطار وأهمٌتها للطفل   

 

 

 

 

 

خالل فترة النهار،  ّم الوجبات التً ٌحصل علٌها الجسمتعدُّ وجبُة اإلفطار من أه

ًّ ومفٌد بعد انقضاء ساعات اللٌّل الطوٌلة من  وفً الصباح ٌحتاج الجسم لطعام صّح

دون الحصول على طعام، واإلفطاُر وجبٌة مهّمٌة لكلٍّ من الكبار والصؽار على حّد 

ُُ الجسم  ٌُّة تحوٌل الجسم للطعام إلى طاقة خالل فترة الصباح وٌبدأُ سواء، وتبدأ عمل

ٌّة، وإذا لم ٌتناول الجسم اإلفطار سٌجوع فً نهاٌة  خاللها بحرق السعرات الحرار

ٌّة ًّ بالسعرات الحرار .المطاؾ وسٌضطر الشخص لتناول الطعام ؼٌر المفٌد والؽن  

ٌة بالغٌة للطفل، و ٌّ   :فٌما ٌلً نلّخص فوائد هذه الوجبة لوجبة اإلفطار أهم

 ٌّة لممارسة ن شاطه خالل النهار، ألّنه فً تمُد جسم الطفل بالطاقة الضرور

أثناء اللٌّل ٌنخفض مستوى السّكر فً الدم، الذي ٌعتبر مصدراً لطاقة للجسم 

، واإلفطاُر ٌعّوض نقص السّكر ًّ ٌّة التمثٌل الؽذاب  . للقٌام بعمل

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.hijup.com/magazine/p/menu-sarapan-menurunkan-berat-badasn&psig=AOvVaw0NpOtx3gq3L6HBeMI3GkBr&ust=1528546583665870
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNycPchsTbAhXRfFAKHZOAD14QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ocde.us/Health/Pages/default.aspx&psig=AOvVaw3PaZ6PzKQP4H0432s4RUCb&ust=1528546798808543


17 
 

  ٌّة وجبة ُاإلفطار تشعر الطفل بالهدوء والرضى خالل النهار وتبعد عنه العصب

 .  وتبّدل المزاج

  تساعُد وجبُة اإلفطارعلى التحكم بالوزن، وتحدُّ من الشعور الجوع خالل فترة

ٌّات ؼٌر المفٌدة،  هار، وتجعُل الطفل خالل النهارالن ٌبتعد عن السكاكر والحلو

 . وكذلك تساعد الطفل على التقلٌل من وجبة العشاء مساءً 

 أفضل خالل  وجبُة اإلفطار تنّظم مستوى السكر فً الدم، وتجعل أداء الجسم

 .النهار

  ًُّ ٌّة ٌكون تحصٌلهم العلم األطفاُل الذٌن ٌحصلون على وجبة إفطار صّح

 . أفضل من األطفال الذٌن ال ٌتناولونها

  ،وبالتالً صّحٌة أفضل ، ًّ وجبُة اإلفطار تحّسن من عملٌة التمثٌل الؽذاب

 . ونشاط أكبر

:  الطفل  غذاءتبعة والخاطئة فً السلوكٌات الم  

تدرٌب األطفال على العادات الصحٌحة فً مختلؾ مٌادٌن الحٌاة ، من أهم ٌعد 

وظابؾ األسرة ، وكلما كانت هذه العادات سلٌمة ، نشأ الطفل سلٌما معافً جسمٌا 

ونفسٌا ، وذلك ألن الصحة الجسمٌة تعتمد إلى حد بعٌد على الصحة النفسٌة وعلى 

هنا تتلخص أهم مشكالت التؽذٌة عند العادات التً تعودها الفرد منذ طفولته ، ومن 

الطفل فً إهمال األهل لتنشبة األبناء على العادات السلٌمة أو المبالؽة فً القلق على 

هذه . تؽذٌتهم ، وكال اإلتجاهٌن ٌؤدي إلى اضطرابات سلوكٌة فً أثناء الطفولة 

. اإلضطرابات قد تمتد إلى مراحل النمو الالحقة  

التً ٌظهرها األهل ، بشكل متكرر ، فً موقفهم نحو وٌمكن تحدٌد بعض األخطاء 

تؽذٌة أطفالهم وفً اتجاهاتهم فً التعامل معهم فٌما ٌتعلق بسلوك التؽذٌة ، فهناك 

:بعض األنماط السلوكٌة التً تتكرر وتكاد تكون ثابتة ومنها   

ٌقوم األهل خصوصا األمهات باستخدام الطعام كمهدئ ووسٌلة لتهدبة بكاء الطفل  *

توتره ، فكلما أظهر الطفل حالة من الضٌق والتوتر أو البكاء تقوم األم بإعطابه و

الؽذاء ، وفً هذا خطأ كبٌر ٌنمً عند الطفل النفور من الؽذاء والرفض ، وٌقوي 

عنده اإلرتباط بٌن الؽذاء والحاالت اإلنفعالٌة ؼٌر السارة ، مما ٌترك أثرا ضارا فً 

.األثر قد ٌمتد للمراحل الالحقة من النمو  سلوك التؽذٌة عند الطفل ، هذا  
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ٌمٌل بعض األهل إلى تحقٌق جمٌع رؼبات الطفل الؽذابٌة وذلك بتلبٌة كل ماٌطلبه  *

من الحلوى أو ؼٌرها من األؼذٌة التً ٌفضلها أو تلك التً تحثه الدعاٌة التلفزٌونٌة 

ل ماٌطلب لكى على استهالكها ، وٌلجأ األهل إلى الخضوع والتسلٌم للطفل فً ك

.ٌأكل   

 

 

 

 

تظهر معالم القلق عند األهل وخوفهم على صحة الطفل لعدم تناوله الؽذاء  *

المرؼوب، مما ٌدفعه إلى استخدام الؽذاء وسٌلة للضؽط على األهل لتحقٌق ماٌرٌد 

وٌصبح وقت الوجبة من أصعب األوقات ، ٌسوده التوتر والضٌق  من خالل الؽذاء ،

.والؽضب واإلنفعال   

 

 

 

 

ٌستخدم بعض األهل اسلوب الضؽط على الطفل عن طرٌق اإللحاح لٌأكل من  *

بعض أنواع األؼذٌة ، وقد ٌصل ذلك بهم إلى إرؼام الطفل على تناول الطعام 

ق األمهات على صحة أبنابهن إن قل. واستخدام العنؾ مع األطفال لٌأكالوا 

ومبالؽتهن فً إظهار ذلك ، خصوصا عندما ٌنظرن إلى كثرة األكل كمؤشر على 

كما أن اآلباء المتعصبٌن لوجهة  .صحة الطفل ، ٌدفع الطفل لألكل لدرجة التخمة 

نظرهم ٌبالؽون فً اإلهتمام بضبط أوزان أطفالهم وأطوالهم ، وٌظهرون عالمات 

ضعؾ شهٌة الطفل ، فٌدفعونه لألكل قسرا ، مما ٌسبب لدٌه  القلق العمٌق إزاء

.السخط والؽضب  

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2eG0jMTbAhWOJlAKHanyBe8QjRx6BAgBEAU&url=https://pdckids.com/2018/02/the-stuff-you-cant-believe-your-kids-eat/&psig=AOvVaw0Vbi10dnQP87F18Bc60KdQ&ust=1528548193153097
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEzenojMTbAhWJEVAKHYH7BaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kidspot.com.au/features/v3/nmbau-3802/yuck-the-four-letter-word-mums-hate&psig=AOvVaw3tRzqyJTtJKnBVEiVgqaga&ust=1528548435683970
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ٌهمل بعض األهل تعوٌد الطفل العادات الؽذابٌة المناسبة ، فٌنشأ الطفل من دون  *

فالطفل ٌحتاج إلى . تدرب ومن دون تهذٌب فٌما ٌخص الؽذاء والموقؾ نحوه 

ٌتعلق بالؽذاء وٌحتاج إلى التدرب على العادات اكتساب بعض قواعد السلوك فٌما 

الؽذابٌة السلٌمة وإلى التعرؾ على بعض المعلومات األساسٌة عن األؼذٌة المختلفة 

.، فوابدها قٌمتها الؽذابٌة والعالجٌة ومحاذٌر اإلفراط فً بعض أنواعها   

ٌستخدم الطعام من قبل بعض األهل وسٌلة لتعزٌز بعض أشكال السلوك عند  *

فهذا النوع من الؽذاء ٌستخدم كمكافأة إذا قام الطفل بهذا السلوك المرؼوب . الطفل 

من قبل األهل ، ٌؤدي هذا األسلوب أٌضا إلى اضطراب فً سلوك التؽذٌة عند 

.، وإنما لٌحقق رؼبات األهل الطفل ٌدفع لألكل ، ال لٌلبً حاجاته الؽذابٌة   

نفعالٌة التً ٌعٌشها الطفل فً أثناء تناول لقد أصبح من الثابت علمٌا أن الخبرات اإل

فالطعام المرتبط بالخوؾ والؽضب . الطعام تترك أثرا عمٌقا فً سلوك التؽذٌة عنده 

والعناد والتوتر ٌؤدي إلى ضعؾ الشهٌة ، وٌعرقل عملٌة الهضم مما ٌلحق الضرر 

وحالة انفعالٌة فالتمثٌل الؽذابً ٌتطلب جوا نفسٌا هادبا . بنمو الطفل وبصحته العامة 

ألن األنفعاالت القوٌة تؤثر فً ضعؾ الشهٌة وفً . بعٌدة عن الخوؾ والتوتر 

.انخفاض فاعلٌة عملٌة الهضم   

وتجدر باإلشارة إلى أهمٌة التقٌد بمبدأ أساسً فً تؽذٌة الطفل وهو أن ٌأكل عندما 

نظٌم ٌشعر بالجوع ، ولٌس وفق جدول معٌن ، ألن ذلك ٌنمً قدرة الطفل على الت

الذاتً لسلوك التؽذٌة ، وٌتمكن تدرٌجٌا التكٌؾ مع مطالب األهل التً ٌجب أن تتسم 

.بالكثٌر من المرونة   

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjesM3zicTbAhVSJ1AKHRu0DQYQjRx6BAgBEAU&url=https://blackpaint.sg/get-children-to-eat-vegetables/&psig=AOvVaw3m_dlX0QlymFHIGYcjyG-h&ust=1528547610952427
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تأخذ تؽذٌة الطفل أهمٌة خاصة فً هذا المٌدان فالتعرؾ على تطور سلوك التؽذٌة 

عند الطفل فً مراحل الطفل ، والتركٌز على ضرورة تربٌة عادات ؼذابٌة جٌدة ، 

ؤدٌا إلى تنمٌة اإلتجاهات الصحٌحة نحو الؽذاء ، وتربٌة الذوق والتمتع ٌجب أن ي

بالطعام وتناوله والتعامل معه ، وترسٌخ العادات الؽذابٌة المناسبة لصحة الطفل 

  . وحماٌته من اإلنحراؾ والمرض

:سلوكٌات الطفل الخاطئة وتعدٌلها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الٌبقى الطفل جالسا فً مكانه فهو ٌنزل من على كرسٌه ، #  السلوك الخاطئ

... وٌركض هنا وهناك  

 

أثناء : " أعٌدي طفلك مرتٌن إلى مكانه وأجلسٌه على الكرسً قابله -طرٌقة تعدٌله 

وفً المره الثالثة تنهٌن وجبته وترفعٌن الطعام " . الطعام تبقى جالسا إلى الطاوله 

.نتظر حتى الوجبة الصؽٌرة القادمة عن الطاولة وعلٌه أن ي  

 

ٌرفض الطفل وجبة الطعام وٌطلب بعد دقٌقتٌن ، بعناد وتحد #  السلوك الخاطئ

...قطعة حلوى   

 

 

.ابقً ثابتة ، ووجهٌه إلى الوجبة الصؽٌرة التالٌة على المابدة  -طرٌقة تعدٌله  

أنا ال أحب هذا : " تضعٌن الطعام على المابدة ، وٌعلن الطفل #  السلوك الخاطئ  

... .أرٌد شٌبا آخر ! الطعام   

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7v8aJlMTbAhVEuBQKHQKLAecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rd.com/advice/parenting/know-before-having-kids/&psig=AOvVaw0MBTsnlI-GsB6X2wubb1i6&ust=1528550207920087
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لست مضطرا ألن تأكل شٌبا ، اجلس معً فقط لبعض : " اجابتك  -طرٌقة تعدٌله

" .وإذا رؼبت ، ٌوجد هنا بعض الخبز . الوقت   

 

... .ما هذا ؟ هذا مقرؾ وطعمه كرٌه : " ح الطفل ٌصً#  السلوك الخاطئ  

 

 

ولكننً تعبت لدى إعداد هذا . ال حاجة بك ألن تأكله : " إجابتك  -طرٌقة تعدٌله

" بإمكانك أن تخبرنً بلطؾ أنك ال تحبه أما أنا فأحبه وآكله وبالفعل كلً . الطعام 

.أنت ذلك الطعام دون أن تعطٌه بدال عنه حتى الوجبة التالٌة .   

 

 

... .ن أن ٌأكل حركة الطفل حول طاولة الطعام دو#  السلوك الخاطئ  

 

وترفعٌن الطعام عن " . ال ، ال تسٌر األمور هكذا : " تقولٌن له  -طرٌقة تعدٌله 

.وعلى الطفل أن ٌنتظر حتى الوجبة الصؽٌرة التالٌة . الطاولة   
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ٌمأل الطفل فمه بل ٌحشوه بالطعام حتى تنتفخ خدوده وال #  السلوك الخاطئ

... .ٌبلعه   

 

وتخرجٌن بقاٌا الطعام بحذر من فمه ، قبل . تبقٌن موضوعٌه  -طرٌقة تعدٌله

.التحضٌر للنوم على أبعد تقدٌر   

 

 
... .ٌرٌد الطفل الحصول فقط على حلوى مابعد الطعام #  السلوك الخاطئ  

 

وبعد ذلك . ٌحصل الطفل على حصته من حلوى مابعد الطعام  -طرٌقة تعدٌله

.علٌه أن ٌننتظر حتى الوجبة التالٌة   

 

 

ٌتصرؾ الطفل بعنؾ ، فهو ال ٌتوقؾ عن الصراخ وٌلقً #  السلوك الخاطئ

... .الطعام من حوله   

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7xd74j8TbAhVOa1AKHThiB2IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babycenter.com/404_how-do-i-stop-my-child-from-playing-with-her-food_11596.bc&psig=AOvVaw1csHduzKgmjzlFdsra8lVT&ust=1528549222620035
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi585qcksTbAhWFOBQKHf0ZDasQjRx6BAgBEAU&url=https://childbehaviorsolution.blogspot.com/2013/11/concentration-building-techniques-for.html&psig=AOvVaw0uDF1N25XJVL55avKhxEi8&ust=1528549774803212
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فقط : "تبرز مشكلة متكررة فً هذا السٌاق ، حٌن ٌحدد الطفل خٌارات الطعام مثال 

فقط الكاتشب فوق أى شا " ، " فقط ساندوٌش النوتٌال "، " البطاطا مع الصلصة 

األطفال وحتى ألمثال هؤالء . هذا على سبٌل المثال ولٌس الحصر " . من الطعام 

تأكدي من أن طفلك . فإن قواعد التؽذٌة والمالحظات المذكورة أعاله تبقى صالحة 

فهو سٌأكل ، إذا كان صحٌح الجسم ، بشكل سلٌم . لن ٌتعرض إلى نقص فً التؽذٌة 

ولكن إذا كنت تضعٌن الطعام على . حٌن تضعٌن ماٌكفً من الطعام على المابدة 

طاطا أو سندوٌش النوتٌال أو أى طعام وفوقه المابدة دوما حسب األوامر ، الب

. الكاتشب فإنك تدعمٌن خٌار طفلك األحادي فً الطعام بٌنما التنوٌع هو األفضل له 

وال تنسً وضع الخبز دابما على الطاولة حتى ٌجد الطفل ماٌأكله فً حال رفضه 

.الطعام الذي ٌقدم له   

: نااتتمعاألكثر بروزا فً مج مشكالت التغذٌة عند األطفال  

 

 

 

 

 

 

 

تنهٌن الوجبة وتوقعٌن . ال بد أنك الحظت أن اإلستجابة المتكررة  -طرٌقة تعدٌله

" هذا التصرؾ مناسب أٌضا وبشكل خاص لألطفال . قصاصا هى إنهاء الوجبة 

ٌكون هذا التصرؾ ناجحا حٌن " . سٌبً تناول الطعام " واألطفال " النحٌلٌن 

ثقة من أنك ستأكل إنً وا: تستطٌعٌن منح الطفل فً الوقت ذاته ثقتك بقولك مثال 

.ما تحتاج إلٌه   

 

 

.سوء التغذٌة : أوال  .السمنة : ثانٌا    
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: سوء التغذٌة : أوال    

 

 

 

 

ٌعرؾ سوء التؽذٌة عند األطفال بعدم حصول جسم الطفل على القدر الكافً من 

المواد الؽذابٌة ، مع عدم توافر العناصر الؽذابٌة األساسٌة فً األطعمة المقدمة 

.اإلهتمام بتؽذٌة الطفل فً جمٌع المراحل منذ والدته ولذلك ٌجب . للطفل   

: أسباب سوء التغذٌة   

 

 

 

 

 

 

 

اضطرابات فً 
امتصاص الغذاء فً 

األمعاء

وجود اضطرابات نفسٌة 
أو عاطفٌة 

نقص العناصر الغذائٌة 
األساسٌة المقدمة للطفل 
سواء فً الكمٌة أو 

النوعٌة

اضطرابات الطعام ، 
.والتهاب القولون

نقصان الموارد الغذائٌة 
ٌظهر فً شكل واضح 
فً المناطق الفقٌرة 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDi9-_lsTbAhVJlxQKHcxuARcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ippmedia.com/en/features/malnutrition-children-major-hindrance-making-africa-rising-s&psig=AOvVaw1cYQZtoAwkvIut8Omqmsn6&ust=1528551015343692
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:أعراض سوء التغذٌة عند الطفل فٌما ٌلً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.جفاؾ الجلد زوظهور القشور علٌه ، وجفاؾ الشعر وضعفه وتساقطه  -  

.الساقٌن ظهور اإلنتفاخ فً البطن بسبب ضعؾ العضالت الموجوده فٌه وتورم  -  

.الشعور بفقدان التوازن والدوخة واإلؼماء  -  

الشعور بالتعب والوهن ، األرهاق والخمول وعدم القدرة على الحركة بنشاط ،  -

وفقدان القدرة على التركٌز ، وهذا ٌؤثر على الطفل فً تأخره فً الدراسة وسوء 

.التحصٌل   

.م والحركة نقص فً النمو وتطور أجزاء الجسم ، وتأخر فً الكال -  

دخول الطفل فً نوبات من البكاء والصراخ دون سبب وإصابته بحاالت من  -

.القلق  

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjglZnalcTbAhUMcRQKHQCmAscQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Kwashiorkor&psig=AOvVaw0qVewq1nPtL9rLBQmuGDRs&ust=1528550780456819
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.األكزٌما والطفح الجلدي : اإلصابة ببعض األمراض الجلدٌة مثل  -  

 

 

 

 

كثرة اإلصابة باألمراض وسرعتها نتٌجة ضعؾ جهاز المناعة ،وعدم قدرته على  -

. محاربة مسببات األمراض   

.م قدرة الطفل على النوم عد -  

تكاثر الطفٌلٌات فً الجسم ومنها الدٌدان فً األمعاء وأنواع الفطرٌات المختلفة  -

التً تتكاثر على الجلد واألؼشٌة المخاطٌة والتً قد ال تنتهً مع العالج فً ظل 

  .وجود واستمرار المشكلة وهى سوء التؽذٌة 

 

 

 

:عالج سوء التغذٌة عند األطفال 

التًاألمراضعالج
منالطفلمنهاٌعانً
علىالحصولأجل

ةالنتائج ٌّ اإلٌجاب .  

العالجاألطباءٌبدأ
فالمراحلعلى

النقصٌُعّوضُ 
وبشكل  بسرعة  
؛ لهألنمفاجىء 
.عّدةسلبٌات

الطفلجسمإمداد
ةبالعناصر ٌّ ،الغذائ

تنوٌعخاللمن
تقّدمالتًاألغذٌة

.للطفل
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عند األطفال السمنة: ثانٌا   

 

 

 

 

السمنة وزٌادة الوزن إحدى الظواهر الطبٌعٌة التً تفشت بٌن األطفال وذلك طبقا 

 41ملٌون شخص مصابٌن بالسمنة و  600لمنظمة الصحة العالمٌة التً أكدت أن 

. ملٌون طفل دون سن الخامسة  زابدي الوزن أو مصابٌن بالسمنة   

عشرٌن  ، وتتخذ وهى تمثل إحدى أخطر المشكالت الصحٌة فً القرن الحادي وال

هذه المشكلة أبعادا عالمٌه وهى تصٌب بشكل مطرد ، العدٌد من البلدان المنخفضة 

الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ، ال سٌما المناطق الحضرٌة منها ، وقد شهدت 

هرة زٌادة بشكل مرٌع تشٌر التقدٌرات إلى أن عدد األطفال امعدالت انتشار تلك الظ

ملٌون نسمة على الصعٌد  42م  2010الوزن تجاوز فً عام  الذٌن ٌعانون من فرط

ملٌونا من أولبك األطفال ٌعٌشون فً البلدان  35العالمً والجدٌر بالذكر أن نحو 

والمجتمعات العربٌة مرت بعدة مراحل تطورت فٌها الحٌاة اإلجتماعٌة .النامٌة 

ؼذابٌة بصورة واإلقتصادٌة بسرعة وبصورة ؼٌر تدرٌجٌة توفرت فٌها المواد ال

كبٌرة وبنوعٌات هابلة ولم ٌتبع هذا التطور توعٌة صحٌة لتحدٌد اإلختٌار وتنظٌم 

الؽذاء وكان هناك ؼٌاب وقصور للتوعٌة الصحٌة الؽذابٌة ولم تعط األهمٌة المالبمة 

مما تسبب فً ظهور طفرة فً الوزن فً معظم البالد العربٌة مع عدم ممارسة 

.لراحة واإلسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة الحركة والمشً والخلود ل  

 ماهى مرتبة دولة الكوٌت فً السمنة ؟

تحتل الكوٌت مرتبة متقدمة للؽاٌة عالمٌا فً إصابة سكانها بالسمنة ، فهى فً 

المرتبة األولى عربٌا والثانٌه عالمٌا فً معدل زٌادة إنتشار السمنة المفرطة ، 

لدى األطفال أقل من % 10لدى الرجال و%  36،6لدى النساء و %  48وبلؽت 

.لدى المراهقٌن % 50خمس سنوات و   

هل هناك فرق بٌن السمنة وزٌادة الوزن أم أنهما مفهوم واحد ؟ وأٌهما ٌسبق 

 الثانً السمنة أو زٌادة فً الوزن ؟

https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik_K2Ggr3bAhUHOhQKHfMEA9IQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.depositphotos.com/11128859/stock-photo-overweight-boy-exercising.html&psig=AOvVaw1RpJWuZQNgpXxrxuRcDY0W&ust=1528304907843955
https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik_K2Ggr3bAhUHOhQKHfMEA9IQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/11128854/stock-photo-overweight-boy-exercising.html&psig=AOvVaw1RpJWuZQNgpXxrxuRcDY0W&ust=1528304907843955
https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik_K2Ggr3bAhUHOhQKHfMEA9IQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.depositphotos.com/11128898/stock-photo-overweight-gamer.html&psig=AOvVaw1RpJWuZQNgpXxrxuRcDY0W&ust=1528304907843955
https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik_K2Ggr3bAhUHOhQKHfMEA9IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisspng.com/png-eating-boy-child-clip-art-sitting-to-eat-fat-child-532693/&psig=AOvVaw1RpJWuZQNgpXxrxuRcDY0W&ust=1528304907843955
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:  السمنة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:زٌادة الوزن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هى تراكم غٌر طبٌعً أو مفرط 

للدهون قد ٌلحق الضرر بالصحة 

زٌادة فً نسبة والسمنة وهى 

دهون الجسم قد ٌكون سببها أٌضا 

زٌادة نسبة السعرات الحرارٌة التً 

تدخل الجسم ، وٌبدأ فً تخزٌن 

هذه الطاقة بداخله وبالتالً تزٌد 

نسبة الدهون عن الحد المفروض 

وتكون السمنة ناتجة عن زٌادة 

الوزن عن الحد الطبٌعً وهذا 

% .20ٌكون بمقدار ٌصل إلى   

تعتبر زٌادة الوزن هى الدهون 

التً تتراكم فً عضالت الجسم 

وقد تكون بٌنها وبٌن السمنة 

روابط كبٌرة ، حٌث أن السمنة 

والزٌادة فً الوزن كلٌهما 

ٌرتبطان بكمٌة الطعام التً ٌتم 

تناولها وبالتالً فقد ٌتعرض 

الجسم إلى الزٌادة الكبٌرة فً 

تدرٌجً  الوزن وٌتطور بشكل

حتى ٌتم اإلصابة بالسمنة 

.المفرطة   

https://www.arabyoum.com/More/5427268/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlYDDmcTbAhUBoBQKHSCNBeEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lakehealthyliving.com/obese-children-a-larger-problem/&psig=AOvVaw1qVS4pykJe50KV4Xprx8F3&ust=1528551700798470
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:سباب السمنة لدى األطفال ا  

.أسباب وراثٌة  -  

العوامل النفسٌة فً المنزل وخارجها ، لذلك من المهم فهم الطفل ودعمه لكى ال  -

.تكون ردة فعله سلبٌه فٌكب على التهام الطعام   

.الصحٌح للطفل عدم وعً الوالدٌن لمراقبة الوزن  -  

.تناول الطعام بكثرة فأنت تنمو كما ٌقول الوالدان للطفل دوما  ثقافة -  

.لمشروبات السكرٌة واألطعمة األقل صحٌه تناول ا -  

.قلة النشاط البدنً الٌومً فً المدارس والمنزل  -  

.عدم وجود الرضاعه الطبٌعٌة  -  

ؼذٌة التً ٌتناولها تؤدي إلى العادات الؽذابٌة الخاطبة للطفل ونوعٌة األ وكذلك

حدوث السمنة المفرطة ، فاألطفال ٌرؼبون فً األطعمة ذات السعرات الحرارٌة 

العالٌة مثل األطعمة المقلٌة باإلضافة للحلوٌات بدال من األؼذٌة الصحٌة وتناول 

.الطعام دون سبب وأثناء مشاهدة التلفزٌون وكل ذلك ٌؤدي إلى السمنة المفرطة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqosunhr3bAhUBVBQKHUjIDJcQjRx6BAgBEAU&url=https://twasul.info/1136859/&psig=AOvVaw3jEWsvvs6Nu18ss7DYxoS-&ust=1528306168201659
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 كٌف ٌتم اكتشاف سمنة الطفل ؟ 

 

 

 

 

ومقارنته (  BMI ) ٌعتمد تشخٌص إصابة الطفل بالسمنة على مؤشر كتلة الجسم  

العمر حٌث ٌحدد الطبٌب سمنة الطفل نسبة إلى عمره وطوله مع  –بجدول النمو 

األخذ بعٌن اإلعتبار عوامل أخرى كمعدل تطور الطفل وعاداته الؽذابٌة ومستوى 

نشاط الطفل ، التارٌخ العابلً لإلصابة بالسكري أو األمراض األخرى المرتبطة 

الدم  بالسمنة ، وٌوصى بعدد من الفحوصات المخبرٌة كفحص كولسترول

 ( .   HST) والهرمونات التً تحفز السمنة كفحص الهرمون المنبه للدرقٌة 

ومؤشر كتلة الجسم وهو مقٌاس ٌقابل الوزن بالطول ، األفراد الذٌن ٌعانون فرط 

 25هم األفراد الذٌن ٌكون مؤشر كتلة جسمهم بٌن ( مرحلة ماقبل السمنة ) الوزن 

راد الذٌن ٌعانون السمنة بأنهم أصحاب ، وٌحدد األؾ 2م/ كجم  30و  2م/ كجم 

. 2م/كجم 30مؤشر كتلة الجسم األكثر من   

 

 

 

 

 

 

ومن هنا تأتً أهمٌة عمل مسح مبكر لرصد حاالت السمنة الذي ٌعتمد على تقٌٌم 

مباشر للمشكلة مما ٌساعد على الوقاٌة من فرط الوزن وأمراض السمنة لدى 

.األطفال   
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 هل هناك تأثٌرات سلبٌة للسمنة على صحة األطفال ؟ 

:تأثٌرات صحٌة : أوال   

 

 

 

 

 

 

 

:أوال 

تأثٌرات صحٌة 

مرض السكري 
خصوصا النوع 

الثانً 

أمراض القلب 
وتصلب الشراٌٌن

ارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع 

كولسترول الدم

أمراض الجهاز 
الهضمً

البلوغ المبكر وبدء 
الحٌض المبكر

اضطرابات النوم 
والشخٌر

ضٌق التنفس وقد 
ٌتطور إلى الربو 

آالم المفاصل 
واألربطة

أمراض فً الكبد 
والمرارة

تتأثر الغدة بالسمنة 
المفرطة مما ٌؤدي فً  

حدوث مشاكل فً 
إفرازات الهرمونات عند 

اإلناث والخلل فً 
هرمون الغده الدرقٌة 
واختالل هرمون األنوثة 
وارتفاع هرمون الرجولة 

وظهور الشعر عند 
اإلناث وتغٌر لون الجلد 

لٌصبح داكنا  



32 
 

:تأثٌرات نفسٌة : ثانٌا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

:ثانٌا 

تأثٌرات نفسٌة

اإلكتئاب النفسً 

عدم الثقة بالنفس 
وإلحساس بالنقص

اعتزال الزمالء 
والمٌل للوحدة

اإلحباط والخجل

السلوك العدائً 
والتصرفات الغٌر 

محببة
الٌأس وإهمال الذات

الشراهة باألكل
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 اذكري األسالٌب والحلول لعالج السمنة لدى األطفال ؟ 

 

 

 

 

 

 

ٌشمل عالج سمنة األطفال عدد من األسالٌب اعتمادا على عمر الطفل واصابته بأى 

: من اإلضطرابات المرضٌة المرتبطة بها كالسكري أو ارتفاع ضؽط الدم ومنها 

سنوات بضبط الوزن بدال من خسارة  7عالج األطفال الذٌن تقل أعمارهم عن 

الطفل بدال من وزنه مما  الوزن ، حٌث ٌركز الطبٌب فً عالجه على زٌادة طول

 7عالج األطفال الذٌن تزداد أعمارهم عن (  BMI) ٌؤثر على مؤشر كتلة الجسم 

سارة الوزن بشكل تدرٌجً وثابت اسبوعٌا أو عوام باتباع نظام ؼذابً ورٌاضً لخأ

( النشاط الحركً) لنشاط الفٌزٌابً شهرٌا اعتمادا على حالة الطفل ، زٌادة مستوى ا

، القفز وؼٌرها دون اشتراط التقٌٌد بنظام تدرٌبً محدد ، الحد من  باللعب الحر

جلوس الطفل أمام التلفاز أو أجهزة الكمبٌوتر ألكثر من ساعتٌن فً الٌوم ، التنوٌع 

فً النشاطات التً ٌمارسها الطفل ، تعوٌد الطفل على عادات ؼذابٌة صحٌة اإلبتعاد 

تقلٌل ، ) الدوابً لتثبٌط  ام ، العقارعن استخدام طرٌقة المكافأة والعقاب بالطع

امتصاص الدهون فً األمعاء التدخل الجراحً النقاص الوزن فً الحاالت ( إبطاء

 .المزمنة من سمنة األطفال 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcgL3niL3bAhXKchQKHcOFDGcQjRx6BAgBEAU&url=https://alghad.com/articles/1480302-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89&psig=AOvVaw3jEWsvvs6Nu18ss7DYxoS-&ust=1528306168201659
https://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcgL3niL3bAhXKchQKHcOFDGcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.enabbaladi.net/archives/186353&psig=AOvVaw3jEWsvvs6Nu18ss7DYxoS-&ust=1528306168201659
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 :األسالٌب والحلول لعالج السمنة لدى األطفال 

اعتماد برامج توعٌة وتثقٌؾ من شأنها تشجٌع الطفال على اتباع أنماط صحٌة  -1

.للتؽذٌة   

ٌشكل الوالدان قدوة للطفل ، لذا ال بد أن ٌكونوا خٌر مثال فً الطعام الصحً  -2

والعادات الؽذابٌة الٌومٌة ، وقبل أن نمنع أى أطعمة عن األطفال علٌنا أن نوفر 

.بدابل صحٌة ولذٌذه أٌضا   

 

 

 

 

ترضعهم تشجٌع األمهات على إرضاع أطفالهن حٌث ثبت بأن األطفال الذٌن  -3

.أمهاتهم أكثر قابلٌة على التحكم بأوزانهم   

 

 

 

 

أو الؽٌر مشبعة فً تحضٌر الطعام ، واإلقالل من استخدام الدهون النباتٌة -4

النشوٌات والسكرٌات العالٌة السعرات ، وتجنب المقالً واستبدالها بالمسلوق 

.والمشوي   

 

 

 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihw6KuosTbAhWJWxQKHcnGCLAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=61o8nuHT9S4&psig=AOvVaw2W-Nh3SSSUPYq7ZXWTnvpW&ust=1528554219394053
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY2ffzosTbAhWJuxQKHVW3AxYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rjeem.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/&psig=AOvVaw0aIT1I-Cq4TfVx9HmLUHMZ&ust=1528554358611361
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY3oLpo8TbAhVIwBQKHRkbDpQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.philips.com.sg/c-p/HD6370_91/avance-collection-indoor-grill&psig=AOvVaw3Zj7LP9JPE07KcRM86u_B-&ust=1528554565931201
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، المشروبات الؽازٌة ، الحلوى  الوجبات السرٌعة: ٌنصح تجنب األؼذٌة التالٌة -5

.والسكرٌات المركزة   

 

 

 

 

 

.تجنب األكل أمام التلفزٌون -6  

 

 

 

 

تناول الوجبات الخفٌفة الصحٌة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والعصابر -7

. طازجة والزباديال  

 

 

 

 

 

لمكافأة أحٌانا ٌستخدم اآلباء الحلوى كوسٌلة ) عدم استخدام الطعام كمكافأة -8

(.األطفال  

تجنب عدم تقلٌص الوجبات الؽذابٌة من دون إشراؾ معالج للنظام الؽذابً ، و -9

وصفات الحمٌة العشوابٌة والتجارٌة والتً قد تؤدي إلى نقصان سرٌع فً الوزن 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH266bocTbAhXIWxQKHf5GD-YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cogora.com/parents-also-need-support-tackle-childhood-obesity/&psig=AOvVaw0h-LIuD57ysAi2yYkGrrDv&ust=1528553403014410
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فهى تسبب مضاعفات صحٌة خطٌرة كنقص فً بعض الفٌتامٌنات والمعادن 

  .ادة الوزن المفقود الحقالى استعالضرورٌة للجسم وكذلك تؤدي إ

.باختالؾ األسباب وشخصٌة كل طفل  المتبعة لحاالت السمنة تختلؾ العالجات-10  

خصوصا فً هذه المرحلة  تقٌٌد السعرات الحرارٌة قد ٌتداخل مع عملٌة النمو-11

. من الطفولة المبكره  

ترة سنوات ٌجب أن ال ننقص وزن الطفل ألن نموه فً هذه الؾ  6-2مابٌن  -12

سرٌع وٌجب أن نعمل على تنظٌم ؼذابه ال إنقاص وزنه واإلنتباه إلٌه ، إال إذا كان 

.ٌعانً من وزن زابد   

سنوات وما فوق ٌمكننا تنظٌم طعام الطفل وإنقاص وزنه نحو  7من عمر -13

.نصؾ كٌلوؼرام شهرٌا   

.ال تحرم طفلك من السكرٌات لكى ال ٌتناولها سرا -14  

تنمٌة عادات صحٌة وتناول الشوكوالته الداكنة والفواكهة  تعوٌد الطفل على-15

.المجففة والوجبات الخفٌفة   

.الذهاب مع الطفل للتسوق لشراء األطعمة الؽذابٌة الصحٌة لٌعتاد على ذلك -16  

.شراء حجما صؽٌرا من الوجبات السرٌعة ألطفالك إن أصروا على تناولها -17  

.شهٌة الطفل على تناول الطعام استخدام األلوان واألشكال لفهم -18  

.عدم انتقاد وزن الطفل أمام اآلخرٌن -19  

: مشكلة السمنة فً دولة الكوٌت وأسبابها   

نمط الحٌاة منذ الطفولة هو من أهم أسباب السمنة مثل العادات الؽذابٌة وممارسة 

الرٌاضة ، فقد تعودنا أن نكون شعب ؼٌر حركً بشكل عام وخصوصا مع تطور 

المعاصرة والتكنولوجٌا الحدٌثة التً سهلت على الفرد تلبٌة جمٌع احتٌاجاته  الحٌاة

فً الحٌاة ، حٌث أنها سلبته حرٌة الحركة ، فأصبح المصعد بدٌال عن الدرج ، 

والسٌارة بدٌال عن القدمٌن ، وأجهزة التحكم التلفزٌونٌة باتت هى المحرك الربٌسً 

األلعاب اإللكترونٌة مما جعل الصؽٌر قبل لتشؽٌل قنوات التلفاز ، وكذلك انتشار 

.الكبٌر أسٌرا أمامه   
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وكذلك السبب فً البٌبة المناخٌة ، وفً نفس الوقت الكوٌت مجتمع مستهلك بشكل 

فالمطاعم منتشرة جدا ودعاٌاتها .كبٌر للوجبات الؽذابٌة خصوصا الوجبات السرٌعة 

وإمكانٌة التوصٌل السرٌع فً كل مكان فً الشوارع والتلفزٌون والسوشٌال مٌدٌا 

.للمنازل كل هذه األمور تزٌد استهالكها   

أهمٌة التوعٌة والتواصل لحل هذه المشكلة الصحٌة من خالل وضع  من هنا ٌأتًو

إجراءات تنظٌمٌة وقانونٌة لتسوٌق األطعمة التً تحتوي على نسب عالٌة من 

. الدهون المشبعة واألمالح والسكرٌات  

  .ال بد من تؽٌٌر هذه الثقافة" أن المتعة هى فً األكل فقط  " هومال بد من تؽٌٌر مؾو

: " والطفل الذي ٌعانً من زٌادة الوزن أو السمنة المفرطة ٌطلق علٌه فً الكوٌت 

وهذه المسمٌات قدٌما " طفل ابن تجار " أو " طفل ولد شٌوخ " أو " طفل ولد خٌر 

ظهر على طبقة األثرٌاء ، ولكن عندما كان األكل شحٌحا وبالتالً كانت السمنة ت

البٌبة تؽٌرت اآلن وأصبح األكل متوافرا بوفرة وما زالت فكرة الطفل زابد الوزن 

مرؼوبا فٌه وبعد سنوات قلٌلة ٌخطو الطفل خطواته األولى فً المدرسة لٌفاجأ 

بتؽٌٌر الفكره من حوله والمطلوب منه تقلٌل وزنه لٌصبح مثل أقرانه أى مثالً 

هذه اإلزدواجٌه تؤثر نفسٌا على الطفل وبشكل كبٌر وتجعله ٌتوجه لألكل  ،! الوزن 

بشكل أكبر فً كل مره ٌشعر فٌها بضؽط نفسً بسبب وزنه ، سواء ضؽط من 

والدٌه لإللتزام بحمٌة وحرمانه من عادات ؼذابٌة شب علٌها أو من تعلٌقات ساخرة 

ظنا منهم أنهم ٌمزحون معه ،  من زمالبه والكبار أٌضا" الدبه " أو " بوتمبه " مثل 

وهى فً الواقع ألقاب ٌمكن أن تدمر نفسٌة الطفل بسبب ذلك األكل اإلنفعالً أى 

ٌلتهم األكل دون الشعور بالجوع الحقٌقً ولكن بسبب الجوع الزابؾ الناتج عن 

.الضؽط النفسً الذي ٌشعر به   

 

 

السرٌعه ؟ما الفرق بٌن الغذاء المطبوخ فً البٌت ووجبات المطاعم   

قد ٌقول ابعض أن السعرات الحرارٌة فً أكل البٌت الكوٌتً التقلٌدي مرتفعة ، فهذا 

تفعة السعرات الحرارٌة وؼٌر صحٌح لكنه مفٌد ، بٌنما وجبات المطاعم السرٌعة مر

لذلك ٌكون أكل البٌت أفضل ، ومن خالل نشر ثقافة التؽذٌة الصحٌحة ٌمكن  صحٌة

.  مطبوخ فً البٌت وتقلٌل السعرات الحرارٌة فٌه أن نقلل من دسم األكل ال  
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:عٌادات مكافحة السمنة فً الكوٌت ودورها   

:إدارة التغذٌة واإلطعام بوزارة الصحة   

ال شك أن إلدارة التؽذٌة واإلطعام دورا كبٌرا فً مكافحة السمنة عن طرٌق التوعٌة 

صفات وحمالت ، والعٌادات المتخصصة بمكافحة السمنة المنتشرة فً المستو

التوعٌة فً المدارس والمشاركة فً المعارض والمجمعات ، وذلك لنشر الثقافة 

الؽذابٌة الصحٌحة والتحذٌر من مخاطر السمنة وطرق التخلص منها ، فكثٌر من 

الناس ٌجهلون بالفعل كٌؾ ٌختارون الؽذاء الصحً وما الكمٌات التً ٌحتاجونها أو 

نشره من خالل  م الٌومً ولعمرهم وما ٌتمة لنشاطهكمٌة السعرات الحرارٌة المناسب

إدارة التؽذٌة واإلطعام هو كٌفٌة اختٌار الطعام الصحً والمناسب سواء كان ذلك فً 

.المطعم أو البٌت   

وعٌادات مكافحة السمنه تستقبل جمٌع الفبات فً المجتمع الكوٌتً األطفال الرضع  

طفال وأٌضا لألمهات الحوامل فً الشهور األولى فتوجد عٌادات متخصصة لأل

الالتً ٌعانٌن من زٌادة الوزن ، وكلما تمت معالجة المشكلة مبكرا كلما استطعنا 

السٌطرة علٌها ، فالسمنة تبدأ والطفل جنٌن فً بطن أمه ثم بعد مولده وكونه رضٌع 

. زابد الوزن ثم ٌصبح طفال ٌعانً من السمنة  

 

:دور جامعة الكوٌت فً مكافحة السمنة   

إن دور جامعة الكوٌت ٌتلخص فً رفع مستوى الوعً بٌن عامة السكان وصانعً 

القرار الحكومٌٌن، فٌما ٌضطلع مركز العلوم الطبٌة بالتوعٌة، مشٌرا إلى أن 

مسؤولٌة كلٌة الصحة العامة تتلخص فً البحوث اإلجرابٌة لتؽٌٌر هذا االتجاه 

األطفال ودمجها فً المناهج  السرٌع باتجاه السمنة، ونشر المعلومات حول سمنة

والبٌبات المدرسٌة، والوعً االجتماعً لعالج الفجوات المعرفٌة والمساعدة فً 

إنشاء نظم مع مؤشرات محددة لبدانة األطفال والمحددات المتعلقة بها، والتعاون 

لتحقٌق األهداؾ العالمٌة للوقاٌة من األمراض ؼٌر السارٌة ومكافحتها بحلول عام 

ذلك تخرٌج وتدرٌب المهنٌٌن فً مجال الصحة العامة لمواجهات ، وك2025

التحدٌات الصحٌة المجتمعٌة بالتعاون مع المنظمات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

.لمجتمع أفضل  
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:دور المدارس فً الوقاٌة من السمنة   

 

 

 

 

 

 

 

 قد ٌكون للمدارس الدور األكبر فً تحسٌن صحة الشباب و األطفال ومعالجة السمنة

ومكافحتها ، إن تم استؽالل الفترة التً ٌقضٌها الطالب فٌها بالشكل السلٌم وٌمكن 

 ذلك عن طرٌق التحكم بثالث محاور والتً قد تؤثر إٌجابٌا فً مواجهة السمنة 

:وهى   

.تؽذٌة الطالب -  

.النشاط البدنً -  

.التوعٌة الصحٌة التً تشمل الطالب واألسرة وموظفو القطاع -  
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 الفهرس

 رقم العنوان  الصفحة 
 1 المقدمة 2
 2 مظاهر النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة 3
 3 النمو الجسمً والحركً  4
 4 أهمٌة التغذٌة الجٌدة خالل فترة الطفولة المبكرة 7
الطفل من الغذاء والتغذٌة وٌكتسبها المفاهٌم التً ٌتعلمها 9  5 

فً مرحلة الطفولة المبكرةفل المرشد الغذائً لوجبات الط 13  6 
 7 وجبة اإلفطار وأهمٌتها للطفل  16
الطفل   غذاءتبعة والخاطئة فً السلوكٌات الم 17  8 

 9 سلوكٌات الطفل الخاطئة وتعدٌلها  20

األكثر بروزا فً مجتمعنا مشكالت التغذٌة عند األطفال  24  10 

.سوء التغذٌة : أوال  24  11 

.عند األطفال السمنة : ثانٌا  27  12 

:أسباب السمنة لدى األطفال  29  13 

 14 هل هناك تأثٌرات سلبٌة للسمنة على صحة األطفال ؟ 31

 15 اذكري األسالٌب والحلول لعالج السمنة لدى األطفال ؟ 34

السمنة فً دولة الكوٌت وأسبابها مشكلة  36  16 

 17 عٌادات مكافحة السمنة فً الكوٌت ودورها 38

ر المدارس فً الوقاٌة من السمنة دو 39  18 
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:المراجع   

. باترٌشٌا ماكفٌج. تألٌؾ د التؽذٌة الصحٌة لألطفال من سن  
 المدرسة حتى مرحلة المراهقة

1 

رٌم قنواتً استشارٌة طب األطفال . تألٌؾ د
.من جامعة ومستشفٌات فرنسا   

صحة طفلك وتؽذٌته وتربٌته من الوالدة 
 حتى السنة الثانٌة 

2 

إعداد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصٌن 
 فً الوطن العربً

 3 الموسوعة العربٌة للؽذاء والتؽذٌة 

 4  37مقرر  

.خالد بن ؼلى المدنً . د   5 التؽذٌة خالل مراحل الحٌاة  

 6 طفلك مزعج وأنت السبب إلٌن روز جلٌكمان

فوزٌة العوضً . د  7 التؽذٌة العامة والعالجٌة  
https://www.tbeeb.net/health/25634/ -الطفل-سلوكٌات

الطعام-بتناول-الخاطبة  8 سلوكٌات الطفل الخاطبة بتناول الطعام   /

م2017/ ٌولٌو /  30  
https://alqabas.com/421290/   

تفتح ملؾ السمنة فً الكوٌت « القبس»
(3-3)  

9 

م2017/ ٌولٌو /  28  
https://alqabas.com/420784/  

تفتح ملؾ السمنة « القبس اإللكترونً»
3-1فً الكوٌت   

10 

م 2017/ أكتوبر /  15  
www.alraimedia.com/Home/Details?Id=fff5933e-

821e-44f2-b0cb-8f27fce46596 

السمنة فً الكوٌت بلؽت : الراى
. مستوٌات مخٌفة بٌن األطفال والبالؽٌن  

11 

م2015/ فبراٌر/  11  
https://www.annahar.com/article/212914  

أسباب السمنة عند االطفال وحل : النهار 
 مشكالتها

12 

م 2017/ نوفمبر /  18  
https://www.almrsal.com/post/560098  

الفرق بٌن السمنة وزٌادة : المرسال 
 الوزن 

13 

 

https://www.tbeeb.net/health/25634/سلوكيات-الطفل-الخاطئة-بتناول-الطعام/
https://www.tbeeb.net/health/25634/سلوكيات-الطفل-الخاطئة-بتناول-الطعام/
https://alqabas.com/421290/
https://alqabas.com/420784/
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=fff5933e-821e-44f2-b0cb-8f27fce46596
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=fff5933e-821e-44f2-b0cb-8f27fce46596
https://www.annahar.com/article/212914
https://www.almrsal.com/post/560098

