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بمراحل رفض تناول أطعمة معينة أو في بعض األحيان رفض تناول أي شيء على يمّرون األطفال الصغار  العديد من

 لآلباء / مقدمي الرعاية إلحباط بالنسبةيولّد ا قد، وهذا اإلطالق

 

 

 
 
 

. يعتبر الغذائيه سلوكويتطور بشكل طبيعي، فحاول أال تقلق كثيًرا بشأن  بشكل جيدذا كان طفلك ينمو إ
 مناسبة.تناول كميات طعام النمو والتطور من المؤشرات الجيدة للغاية على 

 
. والخبر السار هو الطبيعية النمو عملية وجزًءا من يةإلظهار االستقالل أسلوباغالبًا ما يكون رفض الطعام 

مطاف ال يتعلمون في نهاية، إالّ إنهم األطعمةاختيار في  مزاجيةاليتجاوزون مرحلة أن معظم األطفال 
 !تناول مجموعة متنوعة من األطعمة تقبل

 
 

  

 

 

 

 

سبوع بدالً األغالبًا ما يكون من األفضل إلقاء نظرة على كمية الطعام التي يتناولها طفلك على مدار 

 سبوع.األقائمة بما يأكله طفلك على مدار قد يكون من المالئم اإلحتفاظ ب –واحد اليوم المن 

  يشعرك كل مجموعة، فقد  فيإذا كانت هناك أطعمة من جميع المجموعات الغذائية وبعض التنوع

 في البداية. ظنهالذي كنت ت ال تكون سيئة بالقدرالمشكلة قد باإلطمئنان بأن 

 

 حسب بمن يوم آلخر  وأخرىوجبة ووجبة خفيفة بين كل تلف كمية الطعام التي يتم تناولها ستخ

 طفرة في النمو.يمر بالتعب، ومستوى النشاط وما إذا كان شعوره بشهية طفلك، و

 

 إلى طعام أكثر من الطفل األصغر يحتاج لطفل الكبير النشط ؛ فاال تنس أن األطفال كلهم مختلفون

 واألقل نشاًطا.

 

 لكن بعد شهر قد يحبونه. من ويوم من األيام يكرهون شيئًا ما،  ر؛ فتجدهم فيأذواق األطفال تتغي

  ة.المهم االستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من األطعمة الصحي

  

 لألمورعلى الكثير من االقتراحات  النشرة اإلرشادية هذه تحتوي
التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن طفلك لديه نظام غذائي 

على قضاء أوقات  اعدالطعام ويستناول يستمتع بومتوازن، 
 أثناء الوجبات.  عائلية سعيدة

 منطفلك سيمّكن تحديد أنماط األكل الجيدة في هذه المرحلة إن 
 طوال مدة حياته. البقاء في وضع جيد 

 

 عند األطفال الصغار ألطعمةحاالت رفض تناول ا
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يحتوي النظام الغذائي المتوازن على مجموعة متنوعة من األطعمة من المجموعات الغذائية 

 .جانب كميات صغيرة من الدهون والزيوتالرئيسية األربع إلى 

A balanced diet contains a  

 

 

واألسماك والبيض واللحوم  ياتالفاصوليا والبقول

  والبروتينات األخرى

 منتجات األلبان وبدائلها

  حصص في اليوم 3 - 2 إعطاء

 

 

 

 

  الذين يأكلون حصتان في اليوم لألطفال الصغار

 حصص للنباتيين في اليوم. 3اللحوم واألسماك و 

  مصادر البروتين تشمل العدس والفاصوليا

والدجاج ولحم البقر المفروم والبيض ولحم الضأن 

 .واألسماك والتوفو والحمص وزبدة المكسرات

حصص في اليوم 3 إعطاء    

 

 

 

  أونصات  4 - 3حجم الوجبة لطفل صغير هو
من  ةصغير علبةمل( حليب أو  100-120)

 الزبادي أو مكعب من الجبن.
  شهًرا. يمكن  12اعِط الحليب كامل الدسم من عمر

 استخدام الحليب شبه منزوع الدسم من سنتين.

  يجب استبدال رّضاعات األطفال بكوب بعمر سنة
 واحدة

 الكربوهيدرات النشوية فواكه وخضراوات

 

 

 

 

 

 

 

  كل وجبة وبعض الوجبات الخفيفة تقدم في

 

 

 
  اختر الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة أو

المعلبة. الفاكهة المجففة مهمة أيًضا ولكن حاول أن 
 تتناولها مع وجبة ألن هذا أفضل لألسنان.

 5 بهدف بلوغ –تقديم مجموعة متنوعة  حاول 
 حصص صغيرة في اليوم.

  • الصلصات يمكن أيًضا إضافة الخضار إلى
 والحساء والطواجن

  تقدم في كل وجبة وبعض الوجبات الخفيفة

 

 

 

 
 واألرز والمعكرونة  يامالبطاطس الخبز والبطاطا و

 والشاباتي وحبوب اإلفطار.
  •التي تجنب الكثير من األطعمة الكربوهيدراتية 

  .تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف
 

 

 

 

 

  

 5و  1لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  D و C و A على فيتاميناتصى باستخدام مكمل يحتوي نو

ة فيتامينات الصحيالعما إذا كنت مؤهالً للحصول على في منطقتك  ةالصحي ةالزائر ستفسر منسنوات. ا

 Healthy Start vitamins -للمبتدئين 

 ما هي األطعمة التي يجب تقديمها؟
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 المكافآت غير الغذائية

 

 وجبات سعيدة إعداد أوقات

 

  في بيئة هادئة ومريحة دون عوامل تشتيت حتى يتمكن طفلك من التركيز على األكل،  أن يتم تناول الطعامحاول
 .التلفاز جهاز أغلقفمثال؛ 

 

   .أن لديه ما يكفي من الطعام عندمابيخبرك طفلك ال تجبر الطفل على تناول الطعام: 
 

 سه بعيًداأرعندما يدير ل "ال" أو وقي -
 لق فمه عند تقديم الطعاميغ -
 عنه دفع الملعقة أو الوعاء أو الطبق بعيًداي -
 أو ينزعج يحيصرخ أو يص -
 الطعام بشكل متكررعلى بصق ي -
 الطعام في فمه ويرفض ابتالعهيحتفظ ب -
 

  ،ة تقبل أنه قد حصل على ما يكفي من الطعام عن طريق إزالينبغي أن تعندما يظهر الطفل العالمات المذكورة أعاله
 .مختلفة تماًما بديلة . ال تستبدل الوجبة المرفوضة بوجبةإبداء أي تعليقدون بالطعام غير المأكول 

 

   الوجبة  حتى يحين موعد يأكل بعد ذلك؛ انتظر الطفل لن تقبل أنينبغي أن تدقيقة و 30 - 20حدد وقت الوجبات بـ
 .الخفيفة أو الوجبة التالية وقدم األطعمة المغذية مرة أخرى

 

  فقد يكون لذلك تأثير معاكس - الغضب منهعه أو اقنإضغط على طفلك أو عدم الحاول. 
 

 من عدم تناول طفلك للطعام إنزعاجك أو غضبكأو  كقلقعدم إظهار ول حا. 
 

 إلى  الطعام ويمكن أن يؤدي اإلسراع في تناول ،ببطء يأكلون . بعض األطفالاتوجبالفي تناول اإلسراع  عدم
 لهإعراضهم عن تناو

 

 

 تجنب تقديم الطعام أو الشراب كمكافأة لطفلك عند أكل أطعمة أخرى أوالً أو على حسن السلوك. 
 

  ما يليتتضمن المكافآت غير الغذائية على أمثلة: 
 

 يكون له أبلغ األثر عليه."أحسنت" يمكن أن  مثل قول – أو الثناء عليه مدح طفلك  -
 .طفلك تناول طعام مرفوض، أعطه ملصقًا في كل مرة يحاول  -
 .نزهة، مثل رحلة إلى الحديقة أو المسبح أو المحالت التجارية أو أي مكان مفضل آخرالخروج في   -
  كمع طفلبعض األلعاب لعب إ  -

 

 

 

  التعامل مع حاالت رفض تناول األطعمة
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 روتين تناول الطعام

لقدوة الحسنة ا   

 

 

  طفلك. ال يأكل لدى نوم النمط  تتناسب معوجبات خفيفة صحية  3 - 2وجبات و 3ضع روتينًا يوميًا يتكون من

 األطفال الصغار جيًدا إذا كانوا جائعين جًدا أو متعبين.

 

  مالح واآلخر حلو )على سبيل المثال فاكهة وزبادي(، لمنح طفلك  أحدهما ،في كل وجبة نوعين من الطعامتقديم

 أكبر للحصول على الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها.فرصة 

 

 األطفال الصغار شعر قد يالمزيد. له ، امدح طفلك وقدم وعندما يقوم بأكلها –حصصاً صغيرة طفلك  اءعطإ

 .من الطعام كميات كبيرةعند رؤية باالرتباك 

 

 يستمتع األطفال الصغار بإطعام أنفسهم وغالبًا ما يكون التعامل باليد أوال بقدر اإلمكاناألطعمة التي تؤكل  إعطاء .

 باألصابع أسهل بالنسبة لهم.مع األطعمة التي تعمل 

 

  وجبات منتظمة ووجبات خفيفة مغذية  إعطاء ينبغي " بين الوجبات؛األكللطفلك "باالختيار" أو " عدم السماححاول

 بدالً من ذلك.

 

  طفلك  شعرفهذا يمكن أن ي -الوجبات تناول من أوقات  أوقات قريبة جداتجنب تقديم وجبات خفيفة أو مشروبات في
 الوجبات. قبلبالشبع 

 

 

 

 

 .يتعلم األطفال عن طريق تقليد اآلخرين، لذا حاول تناول الطعام مع طفلك قدر اإلمكان 

 

 ألطفال يجرب اكي لتعتبر أوقات الوجبات المشتركة فرصة عظيمة لألطفال للتعرف على عادات األكل الصحية و

 .اويستمتعون به ايرون اآلخرين يأكلونه عندما ةجديد مةطعأ

 

 بشكل أفضل عندما يكونون يأكلون بعض األطفال ، كون مع أطفال آخرين من حين آلخر لألكللطفلك  أوقات بيرتت

 .أقرانهممع 

 

  أكثر  ألن ذلك سيجعلهم –وجبات مناسبات اجتماعية وإبداء تعليقات إيجابية حول الطعام من أوقات الجعل أن تحاول

  استعداًدا لتجربتها.
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  التعريف

  السوائل

  إحداث فوضى

 
 
 

  في البداية.األطفال ال تتخلى عن تقديم أطعمة جديدة إذا رفضها  -استمر في تقديم مجموعة متنوعة من األطعمة 

 

  قد يستغرق األمر وقتًا حتى يتعلم األطفال قبول األطعمة الجديدة، لذا حاول التحلي بالصبر. قد يستغرق األمر ما

 قبل الطفل طعاًما جديًدا. تذكر أن تمدح طفلك عندما يقوم بعمل جيد.تمحاولة قبل أن ي 15يصل إلى 

 

 سيشجع طفلك على اتخاذ موقف إيجابي تجاه الطعام.فهذا ؛ اتأشرك طفلك في شراء الطعام وإعداد الوجب 

 

  بعض األطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم. وتشمل هذه األطعمة اللحوم الحمراء واألسماك  إدراجال تنسى

 للحديد الزيتية والبيض. تعتبر حبوب اإلفطار المدعمة بالحديد، مثل بسكويت القمح أو الشوفان الجاهز مصادر جيدة

 صاص الحديد من األطعمةأيًضا. يساعد فيتامين سي الموجود في الفاكهة والخضروات على امت

 

 

 

 جميع إعطاء تقريبًا.  تعتبر مناسبةمل(  120-100أوقية ) 4 - 3؛ بواقع مشروبات في اليوم 6حوالي  إعطاء
 .اجيد االماء خيار ويعتبر وليس في زجاجة أطفال. أو كأس المشروبات في كوب

 

  النهار والليل. الحليب مشروب  فترتي مل )نصف لتر( من الحليب خالل 600 ما مجموعهال تدع طفلك يشرب أكثر
 .مغذي ولكن ال يجب أن يحل محل الوجبات

 

 

 

 

 
 

 

 فوضى أو استخدم أصابعه للعب بال تقلق إذا تسبب طفلك  - الفوضى افيه أوقات تعمتعلم تناول الطعام أوقات عتبر ت
   يب. التدر بعض تطلبتهو الحال مع تعلم أي مهارة جديدة  كون هذابالطعام، 
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    في تناول الطعام طفلك لعدم رغبةأسباب أخرى 

 

 

 لطعام.لطفلك  تحول دون تناولمن حين آلخر، قد تكون هناك أسباب طبية 

 

 األسباب األكثر شيوًعا هي:

 مساكاإل •

 دمالفقر  •

 إرتجاع في المعدة •

 

في  طبيبالأو  الزائرة الصحيةمن  النصيحة ، فاطلباألعراضأن طفلك يعاني من أي من هذه في حالة اإلشتباه ب

 منطقتك. 

 

 

 في الروضة في منطقتك. المجتمع لمزيد من المعلومات حول إطعام طفلك، تحدث إلى الزائرة الصحية أو ممرضة

 

 :المواقع التالية بزيارة تفضللوجبات، لنصائح ووصفات وأفكار  للحصول على

www.firststepsnutrition.org  

www.nhs.uk/start4life   

 

 

 

 

 

 الصحة العامة وأخصائيي تغذية األطفال إدارة بواسطة 2020في يونيو  تم طباعة هذه النشرة

 Cardiff and Vale University Health Board - مجلس الصحة بجامعة كارديف وفيل
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