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  ملخص الدراسة
فـى المسـتوى  فـى تغذیـة األطفـال المتبعـة األسـالیب الوالدیـة الحالیة تناولت الدراسة 

وذلـك مـن وجهـة  سنوات؛ ٥-٤األول بریاض األطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بین 
  لتالیة:التساؤالت ا  تمثلت مشكلة الدراسة الحالیة فى، مهاتاألنظر 

  من قبل األمهات تتباین بتباین نوع الطفل؟ أسالیب التغذیة المتبعههل  - ١
  ؟لدى األطفال فى التنبؤ بالسمنهأسلوب التغذیة ما مدى إسهام  - ٢

وقــد قامــت الباحثــة بإعــداد مقیــاس األســالیب الوالدیــة فــى التغذیــة ویتضــمن 
 كإســتجابةالطعــام  الطعــام كوســیلة للمكافــأه والعقــاب، ، األســالیب التالیــة : الضــغط

الوجبـات، ســلوك األكـل مـن وجهــة  سـلوك تنـاول، التشــجیع، االنفعالیـة للطفـل للحالـه
 نظر األم.

 لـدى األطفـال من الزیادة فى الوزن % ٦٥,٨وقد خلصت النتائج  إلى أن 
علـى طفلهـا لیتـذوق أنـواع جدیـدة مـن  تعزي إلى أسلوب الضغط الذى تمارسـه األم 

بجانـــب تســـاهلها فـــى االســـتجابة لرغبـــة الطفـــل ، اتـــهل وجباألطعمـــة أو لیكمـــل تنـــاو 
ــــدهون مثــــل الوجبــــات الســــریع ــــاول أغذیــــة عالیــــة ال والمشــــروبات  ،والحلویــــات ة،لتن

بـین األمهـات، وفـى ذلـك إشـارة أكثر األسالیب انتشـارا  هذا األسلوب كان و  ،ةالغازی
والتسـاهل االمتنـاع عـن اسـتخدام أسـلوب الضـغط إلى ضرورة التنبیه على األمهـات 

فى تغذیة الطفل باعتباره من أهم العوامل البیئیة المهیئة لزیـادة الـوزن والسـمنه لـدى 
نفعـــاالت الطفـــل ال اســـتجابةالطعـــام  أســـلوب اســـتخدام  كمـــا بینمـــا أســـهم، األطفـــال
%، والتشــجیع ٧,٩أسـلوب الطعـام كوسـیلة للمكافـأة والعقـاب بنسـبة %، و ٦,١بنسـبة 

ــــاول الوجبــــات  یســــاهم بنســــبة وأن ضــــوا ، %٤,٢یســــاهم بنســــبة  % وأن ٢,٩بط تن
ویشــیر ذلــك  %.١أســلوب تنــاول الطفــل لغذائــه مــن وجهــة نظــر األم یســاهم بنســبة 

إلــــى حاجــــة االمهــــات لمزیــــد مــــن الــــوعى بأفضــــل الممارســــات التــــى تتعلــــق بتغذیــــة 
  األطفال 
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 الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
  دراسة وصفیه عض المتغیراتوعالقتها بب

  مقدمه:
 إتاحتهـاعد التغذیة السـلیمة أحـد أهـم الجوانـب التـى یحـرص الوالـدین علـى تُ 

ألطفـــالهم إدراكـــًا مـــنهم لطبیعـــة دورهـــم الوالـــدى، وانطالقـــًا مـــن ضـــرورة الغـــذاء لنمـــو 
وتمثــل المواقـــف االجتماعیــة المرتبطــة بالغـــذاء  والنفســیة، الجســـمیةالطفــل وصــحته 

عم العالقات االجتماعیة بـین الطفـل والمحیطـین بـه عامـة وبینـه وبـین األم فرصًا لد
. وهنـــاك بعـــض اإلجـــراءات عـــن تـــوفیر خبـــرات حیاتیـــه مباشـــره لـــه؛ فضـــًال  خاصـــة

؛ منهــا تقــدیم الســلیمةعــین األمهــات علــى تغذیــة أطفــالهم بالطریقــة التــى یمكــن أن تُ 
مواعیـــد محـــددة وفقـــًا  ، تقـــدیم الوجبـــات فـــىمجموعـــة متنوعـــة ولذیـــذة مـــن األطعمـــة

تعلیم العادات الحسنة فى تنـاول الغـذاء ولنجـاح تحقـق ذلـك یجـب أن و ،لجدول ثابت
 . Available at : WWW. Child clinicیكـون الوالـدین قـدوة حسـنة فـى هـذا المجـال

net/pain/nutrition.html ســهم األســالیب الوالدیــة فــى تشــكیل عــادات الطفــل تُ ، كمــا
  (Cullen et al.,2000 ,P. 347)تهالكه من الغذاء. الغذائیة وأنماط اس

مــن حیــث  لألمهــاتتمثــل تحــدیًا بالنســبة  الروضــةتغذیــة األطفــال فــى ســن 
ــــاج ــــة الضــــروریة لتخطــــیط  االحتی لمعرفــــة احتیاجــــات الطفــــل مــــن العناصــــر الغذائی
عــدادها؛مــرورًا بتجهیزهــا  والخفیفــة الرئیســةالوجبــات  ، ثــم تقــدیمها للطفــل وتشــجیعه وإ

ویســهم أســلوب التغذیــة الــذى تتبعــه األم فــى تغذیــة طفلهــا فــى تحدیــد  ى تناولهــا.علــ
الطریقـة التــى تراهـا األمهــات األنسـب لتقــدیم الطعـام للطفــل مـن حیــث نوعـه وكمیتــه 

  وكافة الظروف البیئیة واالجتماعیة األخرى التى یقدم ضمنها الطعام للطفل.
ى یكونهــا الطفـــل تـــورة الإن بیئــة األســرة یكـــون لهــا تــأثیر عمیـــق علــى الصــ

فـــى تحدیـــد أنمـــاط  أساســـيكما یكـــون لهـــا دور ،الغـــذائيعـــن جســـمه وعلـــى ســـلوكه 
  )(Fisher,Sinton,&Birch,2009,P:17 الغذائياالستهالك 
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و قــد أشــارت بعــض الدراســات أن البیئــة األســریة ومنهــا األســالیب الوالدیــه 
لــدى  بالســمنةهم لهــا صــله التـى تتضــمن الكیفیــة التــى یقــوم بهــا اآلبـاء بإطعــام أطفــال

ضـمن  األمثلـةویمكـن عـرض بعـض ؛   P:1711) (Faith et al.,2004 , األطفـال.
م لســیاق تســتخدم األمهــات الطعــام أســـلوب "الــتحكم" فیمــا یتناولــه الطفــل وتقـــو هــذا ا

عالیـة السـعرات والسـكریات والـدهون  األغذیـةبمنع وحرمان الطفل من تنـاول بعـض 
 الممنوعــة األطعمــةفإنهــا فــى واقــع األمــر تســهم فــى جعــل هــذه ،علــى ســبیل المثال

 (Birch,Fisher,&Davison,2003,P:215)أكثر من الطفل مرغوبة

ل معینــه ؛ علــى ســبی أطعمــةوأیضــًا أســلوب "الضــغط" علــى الطفــل لتنــاول 
المثـال عنـدما تضـغط األم علـى طفلهـا لتنـاول أطعمـه ذات قیمـه غذائیـة معینـه فـإن 

لیس ذلــك فحســـب ولكــن أیضـــًا ،ذلــك یترتــب علیـــه أن یتجنــب الطفــل تلـــك األطعمــة
ن الطفــل روابــط انفعالیــه ســلبیه مــع هــذه األطعمــة، األمــر الــذى یمكــن أن یوجــد  یكــوّ

ــل علــــــــــــــــــى تنـــــــــــــــــــاول أطعمـــــــــــــــــــة بعینهـــــــــــــــــــا إقبـــــــــــــــــــالفـــــــــــــــــــى  صــــــــــــــــــعوبة  الطفـــــــــــــــــ
 (Galloway,Fiorito,Francis,&Brich,2006,318)مستقبالً 

هنـاك صـله وثیقـة بـین نوعیــة وكمیـة الطعـام الـذى یتناولـه الطفــل  أنكمـا   
وهناك مؤشـــرات تحــــدد مــــا إذا كـــان وزن الطفــــل ضــــمن الحــــدود ،وبـــین نمــــوه ووزنــــه

یــع و فـى جم الطبیعیـة أم یتعـداها بالزیـادة فیكــون سـمینا أو بالنقصـان فیكــون نحیـل،
مـا یعـادل  أي، الطبیعـيأطفـال وزنـه زائـد مـن  ١٠العـالم یوجـد واحـد مـن كـل  أنحاء
 Available ملیونــا یصــنفون بــأنهم بــدناء )٤٥-٣٠(من بیــنهم ،ملیــون طفــل ١٥٥

at:Forum.egypt.com) ( ` 
 
 

  -مشكلة الدراسة :
بتنـــاول الطعـــام لهـــا تـــأثیر عمیـــق علـــى  المرتبطـــةن الســـلوكیات والعـــادات إ

طفل، ویتفاوت هذا التأثیر إیجابًا أو سـلبًا ؛ فإمـا ینمـو الطفـل وفـق المعـدالت حیاة ال
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٢٨٢ 

مــا یتعــرض لمشــكالت الطبیعیــة قــد تمتــد آثارهــا لــیس فقــط خــالل  نفســیةو  صــحیة، وإ
مـــا لـــم یحـــدث تـــدخل مبكـــر حاســـم  لمراحـــل العمـــر المختلفـــةولكـــن  الطفولـــةمرحلـــة 
، الحیـاة بـدونهاطیع اإلنسـان وأن الطعام من الحاجات الحیویـة التـى ال یسـت .خاصة

فضــال عـــن أن جمیـــع اآلبـــاء وخاصـــة األمهـــات عـــادة مـــا ینشـــغلون بتغذیـــة الطفـــل، 
 الروضـةتمثل تغذیـة الطفـل فـى سـن لذا تغذیة الطفل، و  أسلوبولكنهم یتباینون فى 

  بالنسبة لألمهات. خاصةأهمیة 
ى الحفـاظ علــ ناألمهـات مســاعدة أطفـاله وخاصـة اآلبــاءوألنـه مـن واجبـات 

المترتبـة علـى  الصـحیةمـن التعـرض للمشـكالت  نوحمایته،صـحيوزن سلیم وجسم 
بهـــا أســـلوب اإلصـــابة وراء  الرئیســـة؛ حیـــث أن أحـــد العوامـــل  الســـمنةو زیـــادة الـــوزن 

حیــاة الطفــل مثــل عــادات األكــل وممارســة الریاضــة، والدراســة الحالیــة تتنــاول أحــد 
  للطفل والمتعلق بالغذاء.  حيصسهم فى إتاحة أسلوب حیاة العناصر التى تُ  أهم

لدرجــــة أن معــــدالت انتشــــارها توصــــف بأنهــــا  عــــالميعــــد الســــمنة وبــــاء وتُ 
عــــن  الصـــادرة، ففـــى أحـــد التقـــاریر للغایــــة"كارثـــة" فضـــًال عـــن أن عالجهـــا مكلـــف 

ملیــار دوالر ســنویًا  ١٥٠أن دول العــالم مجتمعــه تنفــق أكثــر مــن  المتحــدةالوالیــات 
مــن خــالل  هــي الحالیــةالوحیــدة لتحســین األوضــاع  والطریقــة،البدانةلعــالج مــرض 

إحداث تغییرات جوهریه فى سلوكیات األفراد بما فـى ذلـك ممارسـة األنشـطة البدنیـة 
والمشـكلة تكمـن فـى أنـه إذا كـان الطفـل ومـن نشـأته سـیبدأ بالسـمنة وكـل مـا ،بانتظام

مـــور أل أداءهیترتــب علیهـــا مـــن أثــار ســـلبیه صـــحیًا ونفســیًا فـــإن ذلـــك یــنعكس علـــى 
. الحیاة   مستقبًال

  فى التساؤالت التالیة: الحالیةویمكن تلخیص مشكلة الدراسة 
  المتبعة من قبل األمهات تتباین بتباین نوع الطفل؟ الوالدیةهل األسالیب  - ١
 ؟ة فى التنبؤ بالسمنه لدى األطفالما مدى إسهام أسالیب التغذی - ٢

  أهمیة الدراسة
  األهمیة النظریة 
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٢٨٣  

 اإلحصـائیاتوفـق وذلـك مـرض السـمنة  انتشـارمـن ها تستمد الدراسة أهمیت
 ,.Haslam D،:مـن األمـراض النـادرة القـرن العشـرین كانـت السـمنة قبـلفقـد ، الحالیـة

الســمنة وبــاٍء أن ) ٢٠٠٧( أعلنــت عــام منظمــة الصـحة العالمیــة إال أن)  (2007
 وطبقـًا لتقـدیرات منظمـة الصـحة العالمیـة عـام (Caballero B 2007, P:2)عـالميٍ 

%) یعــانون مــن ٩,٨ملیــون فــرد علــى األقــل مــن البــالغین ( )٤٠٠(فــإن  )٢٠٠٩(
 World Health) ..الســـمنة، بمعـــدالٍت إصـــابٍة أكبـــر بـــین النســـاء عـــن الرجـــال

Organization, 2009)   دقیقـــة خاصـــة بمعظـــم  إحصـــائیاتوال توجـــد حتـــى اآلن
  الدول العربیة فیما یخص البدانة عند األطفال

available at :www.childclinic.net/pain/obesity.html  
 مشـكلًة فـي البلـدان ذات الـدخل المرتفـع،مـا إن السمنة التـي اعتبـرت یومـًا 

والمتقدمــة  جمیـع أرجـاء العــالم، مـؤثرة علـى الــدول النامیـة تتزایـد معـدالتها حالیـًا فــي
  .إال أنه تم مالحظة هذه الزیادة بصورٍة أكبٍر في البیئات الحضریة على السواء
والســمنة ســیحال محــل  زیــادة الــوزن بــأن منظمــة الصــحة العالمیــة تتنبــأو 
كـإثنین مـن  األمـراض المعدیـةو  نقـص التغذیـة التقلیدیـة مثـل الصـحة العامـة مشكالت

   (Loscalzo, Joseph; et al., 2008)األسباب األساسیة في حالة الصحیة المتردیة

بســـبب  عامـــة تمثـــل عـــبء علـــى المجتمـــعتمثـــل الســـمنة مشـــكلة صـــحة و  
هـذا وتسـعى )، Satcherd, 2001( .انتشارها والتكالیف واآلثار الصـحیة التـي تسـببها

عـن زیـادة  إلـى فهـم وتصـحیح العوامـل البیئیـة المسـؤولةبالصحة  المؤسسات المعنیه
العوامـل  معـدالت اإلصـابة بالسـمنة فـي المجتمعـات حیـث تسـعى الحلـول إلـى تغییـر

كمــا تشــتمل هــذه  المسـببة لزیــادة اســتهالك الســعرات الحراریــة وتقلیــل النشــاط البــدني
الحـــــد مـــــن تنـــــاول و ،علـــــى تـــــوفیر الوجبـــــات الغذائیـــــة لطـــــالب المدارس المجهـــــودات

) Brook Branes, 2008( المنخفضـــه لألطعمــة ذات القیمـــة الغذائیـــة األطفــال
رص الحصــول علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر و بــذل باإلضـافة إلـى تقلیـل مـن فـ
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٢٨٤ 

بنــاء التخطــیط ل وذلــك عنــد ةممارســة الریاضــأمــاكن ل المزیــد مــن المجهــود لتســهیل 
  )Brennan Ramirez, 2006( .الجدیدة المدن

ـــــتم فـــــى مرحلـــــة  ـــــة التـــــى ت ـــــات الحیوی ــــو والتطـــــور همـــــا مـــــن العملی إن النمـ
وتســتمر خــالل مرحلــة  البویضــة حألقــاحیث تبــدأ عملیــة النمــو مــن لحظــة ،الطفولــة
لـذا  نتـاج تفاعـل الفـرد مـع البیئـة التـى تحـیط بـه، هيوعملیة النمو والتطور ،الطفولة

ویعتبـر الغـذاء  ؛غیر مناسب قد یؤثر على نمو الطفـل وتطـوره  بیئيظرف  أيفإن 
مــن العوامــل البیئیــة التــى یمكــن أن تــؤثر علــى النمــو فــى حــال كونــه غیــر مناســب 

  لطفل.ا الحتیاجات
وترى الباحثة أن اهمیة األسـالیب الوالدیـه فـى التغذیـه ال ترجـع فقـط لكونهـا 
تتنـاول الغــذاء كطعــام یمــد الطفــل بإحتیاجاتـه الجســمانیة فقــط ولكــن أیضــًا بإعتبارهــا 

ومـدى وعـى الوالـدین بأهمیـة الغـذاء السـلیم نفسـیًا ،العالقـة بـین الطفـل ووالدیه تمس 
  . وجمسانیاً 
  :یةالتطبیقاألهمیة 

   .التغذیة الوالدیة فى سالیباألس اإعداد مقی -

حیالهـــا  المالئمـــة تخـــاذ اإلجـــراءات ال مبكـــراالســـمنة  كالتظهـــور مشـــالتنبـــؤ ب  -
    المبكرةمرحلة الطفولة خالل 

 
 
 

  أهداف الدراسة
التعرف علـى األسـالیب الغذائیـة مـن وجهـة نظـر األمهـات لـدى عینـة األطفـال  -

مقیـاس األسـالیب تطبیـق مـن خـالل  )واتسـن ٥-٤ (مـن  العمریـةفى المرحلة 
 لطفل الروضة.الوالدیة 

  مصطلحات الدراسة :
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٢٨٥  

ـــة  بأســـالی تعـــرف فـــى هـــذه الدراســـة بمجموعـــة الممارســـات الوالدیـــة التـــى : التغذی
طعام    .أطفالهنتتبعها األمهات فى تغذیة وإ

 النظري اإلطار

ل بـــین األطفـــال حـــو والســـمنة مـــن األعـــراض المنتشـــرة أصـــبح زیـــادة الـــوزن 
فبینمـا  ،العالم بشكل یشبه الوباء، كما أنها تمثل مشـكلة صـحیة علـى مسـتوى العـالم

یعاني نصـف أطفـال العـالم مـن الُسـمنة، یعـاني النصـف اآلخـر مـن المجاعـة وسـوء 
التغذیـة. وبمــا أن منــع السـمنة عنــد األطفــال أسـهل مــن معالجتهــا، لـذا یجــب متابعــة 

 الروضـةومعلمـة  األمولعـل ،هلمناسـبة لعمر نمو الطفل ومقارنته مع منحنیـات النمـو ا
إذا حصـــل أي تغیـــر  باالنتبـــاهفضـــًال عـــن الطبیـــب المخـــتص مـــن أكثـــر المنـــوطین 

نمــو وتطــور  متابعــةنــوعي أو مفــاجئ فــي وزن الطفــل ونمــوه عامــة. إن الهــدف مــن 
آخذین مؤشـرات النمـو والسـیما الـوزن له، الطفل هو االطمئنان على الصحة العامة 

مع اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة حیــال ذلــك مبكــرًا فــى حالــة ظهــور أى ،كمؤشــر لــذلك
وتتم عملیــــة ،فـــى نمــــو الطفـــل بعـــد التعـــرف عــــن الســـبب وراء ذلـــكزیـــادة أو نقـــص 

نمو الطفل مـن خـالل قیـاس الـوزن والطـول ومحـیط الـرأس ومقارنـة القـراءات  متابعة
وهـــو مـــا یعـــرف لهـــذه القیاســـات وفقـــًا لعمـــر الطفـــل  الطبیعـــيمـــع المجـــال  المـــأخوذة

 بمخططات النمو.

أثبتــت الدراسـات بــأن نســبة األطفـال الــذین یصـابون بــأمراض، كارتفــاع وقـد 
ضـــغط الـــدم وارتفـــاع الكولســـترول والســـكري مـــن النـــوع الثـــاني فـــي ازدیـــاد والســـبب 
المباشــــر هـــــو الســـــمنة، كمــــا بینـــــت أن األطفـــــال البــــدینین أكثـــــر عرضـــــة لإلصـــــابة 

    واالضطرابات النفسیة . بأمراض القلب والسكتة الدماغیة
ولعــل التفــات أفــراد المجتمــع لــذوى الــوزن الزائــد قــد أخــذ حیــزًا مــن االهتمــام 

 بإعتبارهــاالكثیــر مــن الثقافــات عبــر التــاریخ الســمنة قــدیمًا وحــدیثًا  ؛ حیــث تناولــت 
نظـــر إلـــى الـــوزن الزائـــد فـــي الثقافـــة الغربیـــة وحالیـــًا  نتیجـــٌة لعیـــب فـــي الشخصـــیة.  ُ ی



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٢٨٦ 

وترى الباحثة أن تلك النظرة بـدأت تأخـذ صـداها  غیر جذاب أنه شيءٌ  الحدیثة على
  فى المجتمعات الشرقیة خاصة عند الفتیان والفتیات فى سن المرهقة.

ونظـرًا لطبیعـة الدراســة الحالیـة فقــد لـزم التعــرف علـى محــددات زیـادة الــوزن 
اســـة وقـــد وجـــدت الباحثـــة أن ذلـــك یمثـــل أحـــد صـــعوبات الدر ،والســـمنه لـــدى االطفال

الحالیـــه خاصـــة وأنهـــا معـــده  أساســـًا مـــن منظـــور المجـــال النفســـى   وانطالقـــًا مـــن 
االحتیــاج لدراســة ممارســات فعلیــة مــن األمهــات  تــتم فــى الواقــع وتــؤثر علــى تغذیــة 

  الطفل ؛ وبالتالى نموه وتطوره.
ووجــدت الباحثـــة أن أحـــد ابـــرز محـــددات زیـــادة الـــوزن والســـمنه هـــو مؤشـــر 

یتنــوع معــدل مؤشــر كتلــة الجســـم حســابة بمعادلــة محــددة و  ویــتم  BMIكتلــة الجســم
ـــرَّف الســـمنة عنـــد األطفـــال  الصـــحي وفقـــا للســـن والجـــنس عنـــد األطفـــال. حیـــث تُعَ

الخامسـة المئینیـة الرتبـة  مـن مؤشـر كتلـة الجسـم األكبـرنسـبة والمـراهقین علـى أنهـا 
بینما یعرف زیـادة الـوزن لألطفـال علـى أنهـا نسـبة مؤشـر كتلـة الجسـم مـا   والتسعین

 ,.Flegal K. et al بــین الرتبــة المئینیــة الخامســة والثمــانین والخامســة والتســعین

ن كــان مؤشــر كتلـة الجســم مـن المحــددات الشـائعة    )(2001 اإلنتشــار خاصــة ؛ وإ
فقــد وجــدت الباحثــة إنــه فیمــا یتصــل باألطفــال فإنــه یــتم اإلعتمــاد علــى ،عنــد البالغین

یمكــن توضـیح ذلــك مــن خــالل عــرض و .  Development Chartsمخططـات النمــو
مخططـــات النمـــو التالیـــة والتـــى اطلعـــت علیهـــا الباحثـــة مـــن خـــالل مـــوقعى منظمـــة 

 غذیة المعهد القومى للتو   (WHO)الصحة العالمیة



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٧  

 
 
 

  وفق االنحرافات المعیاریة  صورة مخطط الوزن) ١شكل (
 3SD-مــن  Z scoresأو  المعیــاريویســتخدم فــى هــذا المخطــط االنحــراف 

وفیمـا یلـى إیضـاح لمـا تمثلـه المنحنیـات  كمؤشر لتحدید مسـار النمـو. 3SD+وحتى 
  الملونة بشكل مسبق على المخطط :

هـو محـور العمـر  ٥إلـى صفر قم من ذو اللون األسود المر  األفقيالمحور 
إلـى  ٠والمـرقم مـن  الرأسـيوالمحور ،ویدل على مكان تحدیـد عمـر الطفـل بالسـنوات

والمتعامـــــــــد مـــــــــع محـــــــــور العمـــــــــر هـــــــــو مخصـــــــــص لتحدیـــــــــد الـــــــــوزن علیــــــــــه  ٣٠
والمنحنیــات الملونــة فــى أوســط المخطــط هــى المجــاالت الطبیعیــة وغیــر ،بالكیلوجرام

حة العالمیـة لـوزن الطفـل والتـى یـتم رسـم مخطـط الطبیعیة التى حددتها منظمة الصـ
ر ووفــــق المرســــوم بــــاللون األخضــــ النمـــوذجيالطفـــل وفقهــــا لمقارنتــــه مــــع المخطــــط 



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٢٨٨ 

تقـاطع وزنـه بـالكیلوجرام وعمـره  ة) یعد الطفل ذو وزن زائد إذا وقعـت نقطـ١الشكل (
  .انحراف معیارى ٣،+ ٢+باألشهر ما بین 

 
 وفق المعدالت المئویة) مخطط الوزن بالنسبة للعمر ٢شكل (

وقع مخطط الوزن فى المجال ذو اللون األخضـر ،فـإن ذلـك یشـیر إلـى  إذا
ذا وقــع المخطــط فــى المجــال ،طبیعــيأن وزن الطفــل  فإن الطفــل ،الســفلى البرتقــاليوإ

فـــى خطـــر أو أن وزنـــه قـــد بـــدء بـــالهبوط ،إذا وقـــع وزن الطفـــل بالنســـبة لعمـــره فـــى 
 المئینــــــــــيرقــــــــــام الدالـــــــــة علــــــــــى المعـــــــــدل العلــــــــــوي (وفـــــــــق األ البرتقـــــــــاليالمجـــــــــال 

percentiles)(، ذا وقـع الـوزن فـى المجـال األبـیض السـفلى ،باالزدیـادفإن وزنه آخذ وإ
وأخیرًا إذا ،فهو ناقص بشدة والطفل یكون فى حاله حرجـه مـن ناحیـة النمـو والتغذیـة

فــإن وزن الطفـــل زائــد كثیــرًا ویعــانى علـــى  العلــويكــان الــوزن فــى المجـــال األبــیض 
 Available at رجــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــن بدانـــــــــــــــــــة مفرطـــــــــــــــــــةاأل

:www.childglinic.net/pain/growth_chart_reading.html  
www.WHO.orgمنظمـــة الصـــحة العالمیـــة، وموقـــع المعهـــد القـــومى  موقـــع

 , www.nni.org.egللتغذیة 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٩  

ئیــٍة فــي القــرن األطفــال إلــى نســٍب وبابعــض هــذا وقــد وصــلت الســمنة عنــد 
والعشرین، مع ارتفـاع معـدالت السـمنة فـي كـل مـن الـدول النامیـة والمتقدمـة  الحادي

% فــي ١١الســواء. حیــث زادت معــدالت الســمنة عنــد األطفــال الكنــدیین مــن  علــى
% فـي فتــرة التسـعینات، بینمــا ٣٠مــن القـرن العشـرین إلــى مـا یزیــد علـى  الثمانینـات

إلـــى  ٤رازیلیین بالســـمنة فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن معـــدالت إصـــابة األطفـــال البـــ زادت
١٤Flynn M, et al.,)   %.(  

  :السمنة في الطفولةزیادة الوزن و 
 اإلفــراط فــي التغذیــة ضـــار بالصــحة. ویمكــن أن یــؤدي ذلــك فــي ســـن إن
ن عـدد الخالیـا الدهنیـة فـي الجسـم ألالسـمنة طـوال الحیـاة زیادة الـوزن و  الطفولة إلى
 .بالوراثة، بل یتزاید بالتغذیة المفرطة خالل السـنوات المبكـرة مـن الحیـاة لیس محدداً 

المراهقـة  إلـى نهایتـه فـيمي المـا یصـل النمـو الجسـطوسیبقي عدد هذه الخالیا ثابتـًا 
الـذي یولـد االسـتعداد  ة إلى أن عدد هـذه الخالیـا الدهنیـة هـووتجدر اإلشار  .المتأخرة

تخفـیض حجــم  ؤدي إلـىیـوحــده  الغـذائيوالنظـام  ،للسـمنة لـدى الفـرد ولــیس حجمهـا
  .ؤدي إلى تخفیض عددهایالخالیا الدهنیة وال 
المتقدمة یمكـن أن یكـون اإلفـراط فـي التغذیـة مشـكلة أكبـر مـن  وفي البلدان

ك طفـــًال مـــن كـــل خمســـة أطفـــال فـــي أمریكـــا مفـــرط فـــي ن هنـــاأ نقـــص التغذیـــة. إذ
جدیــة ألن أربعـة مــن كـل خمســة أطفـال زائــدي الــوزن  ممــا یطـرح مشــكالت ،تغذیتـه

أیضـا. وأصـبحت السـمنة وآثارهـا علـى الصـحة مـن  راشـدین زائـدي الـوزن یصـبحون
إضـافة إلـى األخطـار السـیكولوجیة  ،المجتمعات العربیـة أهم المشكالت الصحیة في

االفتراض بأن ظاهرة السمنة فـي جـزء  وأهمها الشعور برفض الذات. ویمكن للسمنة
 .فـي المراحـل المبكـرة مـن النمـو التغذیـةوأسـلوب كبیـر منهـا هـي نتیجـة لتغییـر نمـط 

إتبـاع أسـالیب التي تساعد في منع السمنة في سـن الرشـد هـي عـدم  من أهم السبلو 
عـدم اسـتخدام الطعـام كمهـدئ ل ومنهـا علـى سـبیل المثـا فـي تغذیـة األطفـالمتوازنة 

  .للصغیر عند ظهور عالمات التوتر



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٢٩٠ 

مشــكلة تغذیــة الطفــل مــن المشــكالت المهمــة المطروحــة فــي العــالم،  وتعــد
رضـــاعة حیـــث تـــنخفض نســـبة ال، صـــحیة وســـیكولوجیة واقتصـــادیة وتأخـــذ أبعـــاداً 

بعـض الدراسـات الحدیثـة إلـى عـزوف  في الكثیر مـن المجتمعـات. إذ تشـیر ةالطبیع
م، فــــــي بعــــــض المجتمعــــــات العربیــــــة عــــــن اإلرضــــــاع الطبیعــــــي الــــــذي یتصــــــف األ

وانحســار أهمیتــه فــي تغذیــة الطفــل، وذلــك بــالرغم مــن أن  بانخفــاض نســبته ومدتــه
األغذیــة وأكثرهـا فائــدة لتلبیـة حاجــات الطفـل الجســمیة  حلیـب األم هـو أفضــل أنـواع

  .حیاةخصوصا في األشهر الستة األولى من ال والصحیة والسیكولوجیة،
تغیرات سریعة وعمیقة تمـس األسـس التـي یقـوم  تتعرض البلدان النامیة إلى

الســـلوك والتقالیـــد الراســـخة منـــذ قـــرون.  علیهـــا المجتمـــع كمـــا تمـــس بعـــض أشـــكال
، االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي »الواحـــــد الــــــنمط«وتتضـــــح اآلن محــــــاوالت فـــــرض 

لمجتمعــات ، وتعمــیم خصــائص ا»العولمــة» على الشــعوب عبــر مــا یســمى،والثقــافي
نموذجًا صـالحًا لكـل زمـان ومكـان. ومـن  وكل ما یحقق مصالحها، لیصبح،المهیمنة

  .الغذائي، الخاص بالصغار أو الكبار بین هذه النماذج نموذج یتعلق بالسلوك
بتغذیـة صـغیرها، وأصـبح هـذا السـلوك  تقـوم األم منـذ فجـر الحیـاة اإلنسـانیة

وأصــبح هــذا الــدور الغــذائي ،وع البشريللنــ الثقــافي -جــزءًا مــن المــوروث البیولــوجي
فــــي المجتمعـــات العربیــــة، إذ یأخـــذ اإلرضــــاع  الـــذي تقـــوم بــــه األم، تقلیـــدًا راســــخاً 

  .النواحي الدینیة واألخالقیة والتعلیمیة الطبیعي أهمیة خاصة من
بالهــدوء واالتــزان االنفعــالي بعیــدا  یجــب أن یكــون موقــف األبــوین متســماو 

صــعوبات تتعلــق بتغذیــة الطفــل. فتنــاول  تواجههمــا عــن القلــق واالضــطراب عنــدما
أفـراد األســرة فـي إطــار مـن المشــاركة  الغـذاء یجـب أن یكــون مناسـبة ســعیدة لتالقـي

  .واالنفعال والمودة والمحبة، بعیدا عن التوتر
الطفــل  الســلوك الغــذائي عنــد تشــكیلوتقــع علــى األســرة مســئولیة كبیــرة فــي 

 ، والحــرص علــى تنمیــة اتجاهــات غذائیــةوحمایتــه مــن ضــغوط الدعایــة واإلعــالن

االنقیــــاد لرغباتــــه،  االضــــطراب والمــــرض، وتعــــوده االعتــــدال وعــــدم تقیــــهمناســــبة 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩١  

بواسـطة اإلقنـاع والحـوار،  واالنتظام والتنوع في غذائه وتربیة ذوقـه وتهـذیب سـلوكه،
تبــــاعالعــــادات المناســــبة  وأن یكــــون األهــــل القــــدوة الحســــنة، فــــي تعویــــد الطفــــل  وإ

األعمــق أثــرًا واألكثــر فعالیــة،  المرنــة فــي مختلــف مواقـف الحیــاة. فالتربیــة األسـالیب
ومثلمــا فــي الســمنة عنــد . الحقیقیــة هــي التــي تســتند إلــى المرونــة والتســامح والمحبــة

اإلصـــابة بالســـمنة عنـــد  ســـهم العدیـــد مـــن العوامـــل فـــي زیـــادة معـــدالتالراشـــدین، تُ 
وانخفــاض النشــاط البــدني همــا  راألطفــال. حیــث یعتقــد أن النظــام الغــذائي المتغیــ

 الحالي لتلك المعدالت السببان األكثر أهمیٍة وبروٍز في االرتفاع
(Norton L., 2005,P:892)   

من خالل إحـداث بعـض لسمنة في الطفولة یمكن التصدى لزیادة الوزن واو 
واألســـالیب  تتمثـــل فـــي تغییـــراٍت فـــي نمـــط الحیـــاةالتـــى  ةالتغیـــرات الســـلوكیة والبیئیـــ

  بشكٍل أساسيٍ مثل أسالیب التغذیة الوالدیة وكیة السل
 (Flynn, M.  et al. 2006 P:33)   

فـى النظـام  المتبعـةواألسالیب غیر السویة األطفال تبدأ مع العادات  وبدانة
% ٣٠إلـى  الحراریـةحیث تتضاعف معدالت تناول صـغار السـن للسـعرات ،الغذائي

والســــعرات  التــــى یتناولونهــــا، ةالحراریــــحســــب الســــعرات  الطبیعیــــةفــــوق المعــــدالت 
الكبیـــر للســـمنة عنـــد األطفـــال  االنتشـــار إن بالفعـــل. الطفـــل اهـــالتـــى یحتاج الحراریـــة

وذلــك ضــمن   البــدنيوالنشــاط  الحركــةإلــى جانــب قلــة  الســریعةیرجــع إلــى الوجبــات 
أحد األسالیب الوالدیة فى تغذیة األطفال حیث تستجیب األم لرغبـة األطفـال لتنـاول 

السریعة والتى تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون بـدًال مـن إتاحـة بـدائل الوجبات 
  صحیة.
  :النفسیة التى تنتج عن السمنة  التالمشك

باإلضــافة للمخــاطر الصــحیة للســمنة فــإن لهــا تــأثیرًا نفســیًا علــى األطفــال، 
فغالبــًا مــا یكــون الطفــل البــدین محــط ســخریة مــن اآلخــرین وأقــل تقــبًال مــن األطفــال 

دیین ممـــا یولـــد عنـــدهم انخفـــاض الثقـــة بـــالنفس ممـــا یـــؤدي لقلـــة مشـــاركتهم فـــي العـــا



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٢٩٢ 

األنشـــطة الریاضــــیة. أن األطفـــال الــــذین یعـــانون مــــن الســـمنة فــــي مرحلـــة الطفولــــة 
یمیلــون للســمنة فــي مرحلــة البلــوغ لــذلك فــإن االهتمــام بالســمنة فــي مرحلــة الطفولــة 

والتـــى یمكـــن أن  الدیـــةالو مـــا یمـــس الممارســـات  وخاصـــةیجـــب أن یكـــون ذا أولویـــة 
  لزیادة الوزن والسمنة. المهیأةتسهم فى توفیر الظروف البیئیة 

وترجـــع الســـمنة أیضـــًا للعـــادات الغذائیـــة الســـیئة التـــي یتعلمهـــا الطفـــل مـــن  
واألطفــال الــذین ولــدوا آلبــاء یعــانون  األهــل، باإلضــافة للعــادات الغذائیــة المكتســبة،

العوامـل قـي زیــادة  أهـمدة الـوزن. وهــو أحـد عرضـة لزیـا مـن زیـادة الـوزن هـم األكثـر
الطفل المزاجیـة دورا فـي زیـادة الـوزن فاألطفـال الـذي یغضـبون  وزن األطفال ولحالة

أكثــر عرضــة لزیــادة الــوزن. وقلــق اآلبــاء مــن زیــادة وزن أبنــائهم  بســبب الطعــام هــم
عرضـــة إلصــابتهم بزیــادة الـــوزن ،ویرجــع هــذا إلـــى محــاوالت اآلبـــاء  یجعلهــم أكثــر

للطعــام بشــكل زائــد ومــنعهم مــن تعلــم عــادات  عــادات تنــاول أطفــالهم  لــتحكم فــيا
وممارســـة الریاضـــة مـــع اإلفـــراط فـــي تنـــاولهم المشـــروبات الغازیـــة  األكـــل الصـــحیة

والســیما قبــل تنــاولهم الطعــام، و بــدًال مــن ذلــك یجــب  والحلــوى والعصــائر الســكریة
وزنهــم . فیتنــاولون  غیــر دســمة للحفــاظ علــي تعــودهم علــي تنــاول أكــالت صــحیة

الخـــالي مـــن الـــدهون مـــع اإلقـــالل مـــن قضـــاء  الـــدجاجالخبـــز و اللحـــوم واأللبـــان و 
والكومبیــوتر والتلفزیــون . وتعلــیمهم األكــل بــبطء  الفتــرات الطویلــة لمشــاهدة الفیــدیو

یكون الطعام وسـیلة عقـاب أو  أالیجب ،بالشبع بسرعة ومضغ الطعام جیدا لیشعروا
الطفل حلـوي كوسـیلة للمكافـأة فهـذا معنـاه أنهـا طعـام  ما تعطيمكافأة لألطفال. فعند

مفضـــل عـــن غیـــره فیقبـــل الطفـــل علـــي تناولهـــا، فهـــذه رســـالة خاطئـــة وأســـلوب غیـــر 
 الزجاجـة،كما یجب أال یجبر الطفـل علـى إنهـاء طبـق طعامـه أو شـرب كـل  صحي

ــــك مراعــــاة لشــــهیته ــــالمنزل أو خارجــــه، وأن یكــــون ،وذل ویجب مراعــــاة ذلــــك ســــواء ب
بالســكریات وتجنـــب  الغنیـــةمع تجنــب تنـــاول األطعمــة ،لطعــام خـــارج البیــت متوازنـــاا

عــــادات  إتبــــاعوجــــود األطعمــــة العالیــــة الســــعرات بــــالمنزل وبجانــــب الحــــرص علــــى 
فــإن اإلقــالل مــن ســاعات مشــاهدة التلیفزیــون وتشــجیع  الغــذائيفــى النظــام  صــحیة
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٢٩٣  

فـى المنـزل وخارجـه تعـد  الجماعیـةو األنشطة البدنیـة  الریاضةالطفل على ممارسه 
  ضروریة لإلقالل من الوزن .

إجماًال فإن توافر اإلرشادات الغذائیة یسهم فى معالجة مشـكالت اإلفـراط   
ومـع ، بالنسبة لألطفـال الصـغار خاصة لألغذیةء يفى تناول الطعام واالختیار الس

 أنهــا غیـر كافیــه إال،دورًا هامـًا فـى تفهــم السـمنة الجینیــةالعلـم بـأن للوراثــة والتـأثیرات 
بـــین تنـــاول  المجتمعـــيفـــى معـــدالت انتشـــارها وفـــى التحـــول  الكبیـــرةلتفســـیر الزیـــادة 

بشــكل أكبــر مــن اســتهالكها داخــل الجســم البشــرى وهــو مــا یــؤدى  الحراریــةالســعرات 
خاصــة وأن هنــاك عوامــل اجتماعیــة تتســبب فــى  إلــى الســمنة علــى مســتوى األفــراد
ـــة الحركـــةزیـــادة الـــوزن والســـمنة عنـــد األطفـــا وعـــدم ممارســـة الریاضـــة،  ،ل ومنهـــا قل

العادات الغذائیة الخاطئة التى تتمثل فى اإلسراف فـى تنـاول الحلویـات والسـكریات و 
قضــــاء ســــاعات طویلــــة أمــــام ،والــــدهون ومكافــــأة األم لألطفــــال بإعطــــائهم الحلویات

وممــا  .عــدم اهتمــام األم بنوعیــة الطعــام الــذى تقدمــه للطفــل،التلیفزیــون أو الكمبیوتر
یســـاعد األم علـــى القیـــام بـــدورها فـــى حمایـــة الطفـــل مـــن زیـــادة الـــوزن والســـمنة فإنـــه 

بغـــذاء الطفـــل ونمـــوه وطولـــه  المتصـــلةیلزمهـــا اإللمـــام بـــبعض الحقـــائق والمعلومـــات 
أن التحـــدث بصـــراحة مـــع الطفـــل وبشـــكل مباشـــر عـــن وزنـــه دون إصـــدار  ووزنـــه .

  .  المشكلةواجهة أحكام یتیح فرص مساعدة الطفل إلیجاد حلول وم
 االقتصــــــــادیةو الصــــــــحة النفســــــــیة للطفــــــــل تتــــــــأثر بالعوامــــــــل االجتماعیــــــــة و 

فــان الضــغوط النفســیة التــى تواجــه الطفــل الــذى یعــانى  وبالتالي،والبیولوجیــة والبیئیــة
أیضــًا مشــكلة، وهــى كثیــرًا مــا تتضــمن ســخریة زمالئــه منــه. إن  مــن الســمنة تعتبــر

 النــواديأو فــى  الروضــةة اختبــار ســواء فــى األطفــال یكونــون دائمــًا فــى حالــ هــؤالء
یطلـب مـنهم ممارسـة ریاضـات وألعـاب لیسـت لـدیهم اللیاقـة لممارسـتها. كـذلك  حیـث
العدیــد مــن المواقــف األخــرى التــى یتعــرض لهــا هــؤالء األطفــال وتشــعرهم أن  هنــاك

  ما، على سبیل المثال عندما یخرجون لشراء مالبس وال یجدون مقاسهم بهم خطأ



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٢٩٤ 

 ب ألن یقــوم الوالـدین بمسـاندة أطفــالكم معنویـًا وفــى نفـس الوقـتوهنـا یجـ 

تشــجعونهم علــى أن یكونــوا أكثــر صــحة. وان یتأكــدا مــن أن طفلهمــا یعــرف ویعــى 
تمامـًا أنــه محبـوب ومقبــول بغــض النظـر عــن وزنـه، هــذا هــام للغایـة بالنســبة لتقــدیره 

ه بخصــوص وزنــه مع االهتمــام بمناقشــة الطفــل بشــأن مــا یضــایق،لذاتــه وثقتــه بنفســه
والتحدث عن ما حدث له مثل أن یكون قد سخر منه أحد زمالئه بسـبب وزنـه. فـى 

هذه الحاالت سیحتاج الطفل للتحدث مع شخص یحبـه ویفهـم مشـكلته( منظمـة  مثل
  ).  الصحة النفسیة : تعزیز استجابتنا ٢٠١٠سبتمبر ،الصحة العالمیة

  -: مخطط نمو الطفل
لطفــل ومحـیط رأسـه ومقارنتهـا بالنسـبة لســنه مـن المهـم متابعـة وزن وطـول ا

 مختلفـةیـتم إجـراء قیاسـات ، و مع المعدالت الطبیعیة ألوزان األطفـال ومحـیط الـرأس
ویمكـــن مقارنـــة ،خاصــة الـــوزن والطــول لتحدیـــد مـــا إذا كــان الطفـــل زائـــد الــوزن أم ال

مقــاییس الطفـــل مــع معـــدالت النمــو الطبیعیـــة الخاصــة باألطفـــال مــن خـــالل وضـــع 
  خاص بالطفل یسمى مخطط نمو الطفل مخطط 

هناك نوعان مـن مخططـات النمـو: )٢) وشكل (١كما اتضح من شكل ( و
األول یســــتخدم المعــــدالت المئویــــة والثــــاني یســــتخدم االنحــــراف المعیــــاري، وال فــــرق 
بینهما فى التفسیر وال فى النتـائج ؛ ففـى النـوع األول یسـتخدم تعبیـر المعـدل المـأوى 

Percentiles  قـــراءة مخططـــات النمـــو للداللــة علـــى المنحنیـــات الموجـــودة علـــى عنــد
المخطـــط أي المجـــال الـــذى یقـــع فیـــه طـــول ووزن الطفـــل بالنســـبة لعمـــره مقارنـــة مـــع 
مخططــات األطفــال، والمخطــط المعــروض مثــال علــى ذلــك حیــث تظهــر المعــدالت 

  مئیني ٩٧إلى أو  مئیني  ٣المئویة من 
(Available at www. 
Childclinlc.net/pain/growth_chart_reading.html).  
وهنــاك العدیــد مــن األســالیب التــى تتبعهــا األمهــات إلطعــام الطفــل وتغذیتــه 
منهـا مـا هـو قـائم علــى التشـجیع ویتضـمن هـذا األســلوب تشـجیع الطفـل علـى تنــاول 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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٢٩٥  

وأیضًا االهتمام بتجربـة وتـذوق أطعمـة جدیـدة  Food varietyتنویعات من األطعمة 
(Sleddens, Eet al., 2010,P:33)  

ویمــــر الطفــــل خــــالل مراحــــل نمــــوه بمرحلــــة یمــــل فیهــــا مــــن تنــــاول الطعــــام 
ـــة جـــدًا مـــن الطعـــام. ویعتبـــر رفـــض الطفـــل لتنـــاول أنـــواع  ویفضـــل تنـــاول أنـــواع قلیل
عدیـدة مـن الطعـام واإلصـرار علــى تنـاول نـوع معـین مــن الطعـام أمـر طبیعـي حیــث 

ة الجدیــدة علیــه، وهنــا یجــيء دور ینتــاب الطفــل حالــة مــن القلــق مــن تنــاول األطعمــ
 Sleddens وقـد أظهـرت الدراسـات،األم فى تشجیع الطفل على تناول أطعمة جدیدة

et.al., 2010) ســلوب التشــجیع" یســاعد الطفــل علــى تكــوین عــادات غذائیــة ) أن أ
وتوجـد بعـض ، صحیة مثل تقلیل استهالكه من األطعمة الدهنیة واألطعمة المحـالة

تنــاول : مكــن أن تفیــد فــى هــذا المجــال ومنهــا علــى ســبیل المثــالالممارســات التــى ی
حیــث یســاعد هــذا علــى تشـــجیع وخاصــة أفــراد األســرة الطفــل الطعــام مــع اآلخــرین 

 .الطفل في تناول انواع جدیدة من الطعام

 حتـى ال یمـل الطفـل مـن  تقدیم نوعین من الطعام للطفل في الوجبة الواحـدة
عــن أن ذلــك یمــده بالعناصــر الغذائیــة  تنــاول نــوع واحــد مــن الطعــام فضــالً 

  الالزمة لنموه. 

 وذلـك مـن شـأنه أن یشـجع الطفـل علـى  التعلیق بإیجابیة على مذاق الطعـام
 .تناول المزید من األنواع المختلفة والجدیدة من الطعام

 یجـب أن تتـراوح مـدة تنـاول الطفـل  :تقلیـل الوقـت المخصـص لتنـاول الطعـام
دقیقــة وال یجــب إرغــام الطفــل علــى تنــاول  ٣٠دقیقــة إلــى  ٢٠للطعــام مــن 

 .المزید من الطعام

 حتــى ال یشــعر الطفــل  :تقــدیم كمیــات صــغیرة ومناســبة مــن الطعــام للطفــل
ــل حینمــــا یـــــرى أنــــه مـــــن المفتــــرض تنـــــاول كمیــــة كبیـــــرة مــــن الطعـــــام  بالملــ

 .المتواجدة في الطبق المخصص له
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 علــى تنــاول  هوضــع نظــام یــومي للطفــل لتنــاول وجباتــه الثالثــة مــع تشــجیع
 الطعام حین یكون جائعُا فقط.

 عــداد الطعــام الـــذي یفضــله وهــذا مـــن  مشــاركة الطفــل فــي شـــراء واختیــار وإ
  .على تناول الطعام هشأنه تشجیع

 بعیدًا عن اللعب والتلیفزیون. تناول الطعام في مكان هادئ  
وهنـــاك أســـالیب أخـــرى تتبعهـــا األمهـــات فـــى إطعـــام الطفـــل وتغذیتـــه ومنهـــا 

والـــتحكم الضــــمني  Overtم" ولعلـــه مـــن المهـــم التمییــــز بـــین الـــتحكم العلنـــى "الـــتحك
Covert  ؛ ویعرف التحكم العلني بالممارسات الوالدیـة التـى یمكـن أن یـدركها الطفـل

بتنــاول بعــض األطعمــة ومنعــه مــن أصــناف أخــرى ،بینمــا الــتحكم  لــه مثــل الســماح
ا الطفــل بشــكل مباشــر مثــل الضــمني یشــیر إلــى الممارســات الوالدیــة والتــى ال یــدركه

  ,.Sleddens,E.,et al)   .عـــدم شـــراء الوالـــدین ألیـــة أطعمـــه غیـــر صـــحیة

2010,P:34).  
وتتنـــاول الباحثـــة بعـــض العوامـــل النفســـیة واالجتماعیـــة ذات الصـــله بزیـــادة 

 الوزن والسمنه:

  تغذیة طفل الروضه :
ئـة الروضــه  ان التحـاق الطفـل بالروضــه ،وانتقالـه مــن البیئـة المنزلیـة إلــى بی

یعـد مـن األحـداث الهامــه فـى حیـاة الطفــل والتـى تتطلـب عنایــة خاصـة خاصـة فیمــا 
حصـوله علـى احتیاجاتـه الغذائیـة خصوصـًا أن هـذه الفتـرة  حیـث یتصـل بالتأكـد مـن

یــتعلم ویكتســب فیهــا الطفــل المعلومــات والعــادات  تمثــل نمــو الجســم والعقــل والتــي
یعتبــر طــالب المــدارس أكثــر الفئــات …بلهلمســتق وتنظــیم أســلوب حیاتــه التــي تهیئــه

  .من العنایة المنزلیة إلى المدرسیة تعرضًا لإلصابة بسوء التغذیة بسبب النقلة
مهــم ففیهـا یـتم بنــاء الجسـم وتأقلمــه  إن دور التغذیـة خـالل هــذه المرحلـة   

قـد یكـون مـن الصـعب إن لـم  مـع الوضـع المحـیط بـه لـذلك مـا یـتم فـي هـذه المرحلـة
العــالج ..  ســتحیل عالجــه لــذلك یجــب األخــذ بمبــدأ الوقایــة خیــر مــنیكــن مــن الم
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ال حیـث  وكمثال على ذلك فهذه المرحلـة قـد تحـدد فیمـا إذا كـان هـذا الطفـل بـدینًا أم
إن  .فیها یتم ازدیاد عدد وحجم الخالیا الدهنیـة وهـي العامـل المهـم والمسـبب للسـمنة

بعـددها إال  ه مـن المسـتحیل الـتحكمأمكن التحكم بحجم الخالیـا بالحمیـة الغذائیـة فإنـ
  .بالعملیــات الجراحیــة، وبقــدر محــدد مــع مــا قــد یصــاحبها مــن مضــاعفات خطیــرة

  -عالقة األم بالطفل:
ــــةإ  ن عالقــــة األم بأطفالهــــا لهــــا خصوصــــیة، هــــذا مــــا وجدتــــه دراســــة حدیث

أن طبیعــة العالقــة بــین الطفــل وأمــه قــد تــؤثر فــي  نشــرتها مجلــة ال تــایم األمریكیــة
 وذكـرت الدراسـة بـان نوعیـة العالقـة بـین األم .عنـد البلـوغ نیـة إصـابته بالسـمنةإمكا

ونظـر  .وصغیرها قد تحدد الشكل الـذي سـیبدو علیـه األبنـاء عنـد بلـوغ سـن المراهقـة
مختلفــة،  طفـًال مـن والیـات أمریكیـة ٩٧٧البـاحثون فـي جامعـة "أوهـایو" فـي بیانـات 

ووجــدوا أن  مهــات وأطفـالهن الرضـع،توثـق تلـك البیانـات خصــائص العالقـة بـین األ
بالســمنة لــدى  تــدني الــرابط العــاطفي بــین االثنــین، یزیــد مــن مخــاطر إصــابة الطفــل

، أي  ٢٤١وبتحلیــل تلـــك البیانــات، وجـــد البــاحثون أن  .عامـــاً  ١٥بلوغــه ســن  طفـــًال
یعــانون عالقــات عاطفیــة ســیئة مــع األم أصــیبوا بالســمنة عنــد  ربــع األطفــال، الــذین

والحــظ العلمــاء أن هــذه الدراسـة الجدیــدة تــدعم بحثــًا ســابقًا كــانوا  .مراهقــةبلـوغ ســن ال
أن األطفـال الـذین یفتقـدون للعالقـة العاطفیـة مـع أهلهـم یعـانون خطـرًا  أجروه، أظهر

   .لإلصابة بالسمنة في سن الرابعة والنصف زائداً 

ولفــــت البــــاحثون إلــــى أنــــه عوضــــًا مــــن إلقــــاء اللــــوم علــــى األم إزاء إصــــابة 
بالســــمنة، ینبغــــي بــــذل الجهــــود لتحســــین اإلســــتراتیجیات الهادفــــة لجعــــل  فالهــــاأط

األم وطفلهـــا أفضــــل، ولـــیس فقــــط التركیـــز علــــى عاداتـــه الغذائیــــة  العالقـــات بـــین
"مــن المحتمــل التــأثیر علــى  نتــائج الدراســة أنــه أوضــحتكمــا  .الریاضــة وممارســته
سـین الـروابط العاطفیـة مرحلـة الطفولـة مـن خـالل التـدخالت بمحاولـة تح البدانـة فـي

 ".األمهـات واألطفـال بــدال مـن التركیـز علـى نمـط األطفـال الغـذائي ونشــاطاتهم بـین
أن الطفــل الصــغیر الــذي ال تربطــه عالقــة جیــدة بأمــه أكثــر عرضــة لزیــادة الــوزن و 
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یمكـن أن تحـدث أثـرا دائمـا  الطفولـة التـي تتسـم بـالتوتر، كمـا أن كلما تقدم بـه العمـر
المنـاطق التـي تـتحكم فـي التـوازن  تـداخل فـي المـخ بـین یوجـد ثحیـ على مخ الطفـل

یكون رد فعل الضغط العصـبي مرتبطـا بالسـمنة  وقد ،بین الضغط العصبي والطاقة
 .من خالل عملیة تنظیم الشهیة

وجــد بــاحثون تــابعوا نحــو ألــف طفــل حتــى مرحلــة البلــوغ أن أكثــر مــن كمــا 
 اختبارات العالقة بین األم والطفـلالمئة من الذین سجلوا أدنى درجات في  في ٢٥

 عامــا. كمــا أظهــرت النتــائج التــي نشــرت فــي دوریــة ١٥أصــیبوا بالســمنة فــي ســن 

 في المئة فقـط مـن االطفـال الـذین ١٣بیدیاتریكس) إنه على العكس من ذلك فإن (

 كانت تربطهم عالقات جیدة بأمهاتهم أصیبوا بالسمنة. ویقول باحثون إنه في حـین

 بــت ارتبــاط المســألتین فــإن أبحاثــا أخــرى أظهــرت صــلة بــین النضــجأن هــذا ال یث

 .العاطفي والعقلي لألطفال وكیفیة تفاعلهم مع أمهاتهم

لكـن الفجــوة تضـیق بــدخول عوامـل أخــرى فــي الحسـبان بمــا فـي ذلــك درجــة 
األم ودخل األسـرة. ویتفـق دیفیـد جـوزال وهـو طبیـب أطفـال شـارك فـي الدراسـة  تعلیم
 ي لكنه قال إن النظـام الغـذائي غیـر الصـحي وقلـة الحركـة والنـوممع هذا الرأ أیضا

 عوامل من المرجح أن تقوم بدور أكبر. لكنه قال إن الضغط العصبي سواء نتیجة

 خلـل وراثـي أو تغییـرات سـلوكیة ربمـا یكـون لـه أثـر ویمكـن أن یكـون تـدني العالقـة

 .بین األم وطفلها من ضمن األسباب

  لمكافأة:استخدام الطعام كوسیلة ل
ذكــرت دراســة بریطانیــة أن تقــدیم مكافــأة صــغیرة لألطفــال الــذین یعرضــون 

الجـزر أو الكــرفس قـد یسـاعدهم فــي تقبـل مـا یرفضــون تذوقـه مـن أنــواع  عـن تنـاول
وكتــــب بــــاحثون فــــي الدوریــــة األمریكیــــة للتغذیــــة الســــریریة أنــــه بینمــــا یبــــدو  .الطعــــام
خضـروات فـان الفكـرة مثیـرة للجـدل أن المكافـآت قـد تغـري الصـغار بتنـاول ال واضحا
وذكـــرت جـــین واردل الباحثـــة فـــي جامعـــة كولیـــدج لنـــدن والتـــي شـــاركت فـــي  .فعلیـــا

ذلك یرجع الى أن بعض الدراسات أظهرت أن المكافآت قـد تـأتي بنتـائج  الدراسة أن
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كمـــا أن اإلطـــراء  .وتـــؤدي لفقـــدان اهتمـــام األطفـــال بأطعمـــة یحبونهـــا بالفعـــل ســلبیة
االعتبـــار اســـتخدام  ن یأخـــذ اآلبـــاء فـــيأواردل " بـــأشـــارت و  .أیضـــا اللفظـــي ال یفیـــد

وكشـفت   ".یومیـا مكافآت صغیرة غیر غذائیة مقابل تناول قطع صغیرة مـن الطعـام
ملصـقا فـي كـل  الدراسـة أنـه عنـدما یعطـي اآلبـاء أبنـاءهم فـي سـن الثالثـة أو الرابعـة

فـان ذلـك یغیـر  ون عنهامرة یتناولون فیها "قطعة صغیرة" من الخضروات التي یعزف
وعلـــى مـــدى أســـبوعین تحســـن تصـــنیف األطفـــال الـــذین ، موقـــف األطفـــال تـــدریجیا

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن األطفـــال رغبـــوا فـــي تنـــاول  .حصـــلوا علـــى هـــذه المكافـــآت
الجــزر أو الكــرفس أو الخیــار أو الفلفــل األحمــر أو  المزیــد مــن الخضــروات ســواء
وذكـرت واردل أن السـبب فـي فشـل اإلطـراء  .معملیـة الكرنـب خـالل اختبـارات تـذوق

 ."اللفظي یعود إلى أن األطفال قد یعتبرون ثناء اآلباء "غیر صادق

أن أسـلوب التغذیـة الـذى یسـتخدم  )(Sleddens, et al., 2010دراسـة وفـى 
فیــه اآلبــاء الطعــام كوســیلة للمكافــأة علــى ســبیل المثــال لــه تــأثیر علــى التفضــیالت 

كمــا یســهم اســتخدام هــذا ،حیــث تفضــیل الطفــل للغــذاء المثاب الغذائیــة لألطفــال مــن
بینما یســـهم أســـلوب ،األســـلوب فـــى زیـــادة اســـتهالك الطفـــل للوجبـــات البینیـــة الخفیفـــة

فــى خفــض  التغذیــة التحكمــى (الممارســات الوالدیــة القائمــة علــى الــتحكم والضــبط )
إلـى وجـود ارتبـاط  كما أشـارت النتـائج إلـى أن تناول الطفل للوجبات البینیة الخفیفة.

بین أسلوب تناول الوالـدین للغـذاء وأفكـارهم عـن الطفـل وبـین أسـلوب التغذیـة المتبـع 
حیـــث وجــــد أن اآلبـــاء الــــذین عـــادة مــــا یتنـــاولون وجبــــات بینیـــة فــــإنهم ،تجـــاه أبنائهم

  یكافئون أطفالهم بتناول الطعام .
مــن كــل النــواحي، فــإن الســمنة فــى مرحلــة حرجــة مــن مراحــل العمــر مثــل 

ال تكـــون میـــزة كمـــا یعتقـــد الـــبعض. إذا كـــان لـــدیكما شـــك فـــى أن  مرحلـــة الطفولـــة
ســـمنة مفرطـــة ولكـــن لســـتما متأكـــدین، فمـــن األفضـــل اللجـــوء  طفلكمـــا یعـــانى مـــن

سـیقوم الطبیـب بحسـاب نسـبة طـول الطفـل إلـى وزنـه، ثـم  خصـائى. غالبـاً االستشـارة 
خـاص بعمـر طفلـك ونوعـه فـى الجـزء ال -النتیجة بجـدول النمـو  یتم بعد ذلك مقارنة
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تحدیـــد درجـــة الســـمنة إن وجـــدت. بعـــد ذلـــك یـــتم عمـــل بعـــض  وذلـــك لكـــي یـــتم -
الســمنة، ثـــم یقــوم الطبیـــب بوصــف خطـــة تغذیــة معینـــة  الفحوصــات لتحدیــد ســـبب

، یجـب أن تكـون مـن أولــى  للطفـل. فـى كـل الحـاالت حتـى لـو لـم یكـن طفلـك سـمینًا
   .متوازناً  أولویاتكم أن یكون نظامكم الغذائي

ومــن خــالل ذلــك تعــرض الباحثــة لــبعض الممارســات التــى یمكــن أن تقلــل 
  من األثار النفسیة السلبیة المترتبة على زیادة الوزن والسمنه.

  ـــي مـــا یصـــادفه مـــن متاعـــب مـــع ضـــرورة الـــوعى بمســـاعدة الطفـــل علـــى تخّط
   وعدم  السخریة من الطفل ،اقرانه

 ن غذائىنظام  على إتباع العمل لـه كمیـة الطعـام الكافیـة  صحیح ومتوازن یـؤمّ
الحراریـــــة : قـــــّدمي إلیـــــه خضـــــار طازجـــــة  دون أن تكـــــون غنیـــــة بالوحـــــدات

النــوع مــن األطعمــة  والســلطات المحضــرة بالحــامض مــن دون الزیــوت . هــذا
 وحاولي أن تجعلیــــه یخفــــف الخبــــز والســــكر،یشــــبع دون أن یســــبّب الســــمنة

اك أن تقطعي الطعام عن الطفـل فسـوف یلجـ أ إلـى أكـل السـكر والحلویات . إیّ
 الخفاء والحلوى في

  دون استشارة الطبیب. بإنقاص الوزن العقاقیر الخاصةمال ستععدم ا 

   الخاصة بالوجبات السریعة والمشروبات الغازیه.لإلعالنات عدم االنتباه و  
  الدراسة: اجراءات 
  اتبعت الدراسة الحالیة المنهج الوصفى  -المنهج :

  عینة الدراسة :
) طفـل فـى المسـتوى األول بالروضـة ٦٠الدراسة مـن أمهـات (تكونت عینة 

  سنوات. ٥-٤والملتحقین بریاض أطفال حكومیة تتراوح أعمارهم بین 
  شروط اختیار العینة :



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠١  

وذلك وفق مخططات النمو الخاصـه باألطفـال ،الطفل زائد الوزن أن یكون 
 Available at www. nni. Org)(المعهـد القـومى للتغذیـة مـن الـذكور واإلنـاث  .

.eg  
 –بمدینـة الفیـوم  حكومیـة الدراسة فى ثالث روضات ت: تم حدود الدراسة

 –طبقـــــت علـــــى أمهـــــات األطفـــــال الملتحقـــــین بریـــــاض األطفـــــال و  محافظـــــة الفیـــــوم
علـى مـدار األشـهر ، سـنوات ٥ - ٤المستوى األول والذین تتراوح أعمـارهم مـا بـین 

  . ٢٠٠٨وحتى مایو ومن فبرایر  ٢٠٠٧من شهر اكتوبر وحتى دیسمبر 
  األدوات :

 مقیاس اسالیب التغذیة. إعداد الباحثة

الطعـام اسـتخدام  -الضـغط فـى مقابـل التسـاهل( ویتكون من ستة أبعاد هي
 أســلوب التشــجیع - نفعــاالت الطفــلال كإســتجابة الطعــام  -للمكافــأة / العقــاب أداةكــ
غذائـه مـن وجهـة أسـلوب تنـاول الطفـل ل(سـلوك األكـل :  - تناول الوجبـات سلوك -

  )نظر األم 
  الخصائص السیكومتریة ألداة القیاس

أسـالیب تغذیـة الطفـل)، تم التأكد من الخصائص السیكومتریة ألداة القیاس (مقیاس 
  وذلك بالتأكد من الصدق والثبات

  صدق المقیاس
صــدق المحتــوى : تــم عــرض المقیــاس فــى صــورته األولیــة علــى الســادة المحكمــین 

مـــدى انتمـــاء الفقـــرات إلـــى المحـــور الـــذى تنتمـــي إلیـــه وصـــیاغة  إلبـــداء الـــراي حـــول
الفقرات ـ وقد تم حساب تكرارات الموافقـة والنسـبة المئویـة لالتفـاق والتـى تراوحـت مـا 

 أبعـــادكمــا تــم التأكــد مـــن االتســاق الــداخلي لفقــرات ، %)١٠٠,٠ -% ٨٠,٠بــین (
الــذى  البعــدجــة المقیــاس وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة ودر 

كــذلك حســـاب معامـــل االرتبــاط بـــین درجـــة كــل محـــور والدرجـــة ،تنتمــي إلیـــه المفردة
  ) ٢) وجدول ( ١الكلیة للمقیاس، ویوضح ذلك جدول (
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) معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة ودرجة البعد الذى تنتمي إلیه ١جدول (
  )٤٥المفردة (ن=

 سالساد الخامس الرابع الثالث الثاني األول
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 المفردة
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٠,٦٨٢ ٣٢ ٠,٧٦١ ٢٥ ٠,٧٣٨ ٢١ ٠,٦٨٤ ١٦ ٠,٦٦٦ ١١ ٠,٦٣٩ ١ 

٠,٦٩٤ ٣٣ ٠,٧١٥ ٢٦ ٠,٦٨٢ ٢٢ ٠,٦٤٥ ١٧ ٠,٧٢٥ ١٢ ٠,٧٠٥ ٢ 

٠,٦٥٨ ٣٤ ٠,٧٠٨ ٢٧ ٠,٦٩١ ٢٣ ٠,٦٨٥ ١٨ ٠,٧٣٤ ١٣ ٠,٦٩٤ ٣ 

٠,٦٨٤ ٣٥ ٠,٦٩٣ ٢٨ ٠,٧٠٩ ٢٤ ٠,٦٨٩ ١٩ ٠,٧٢٢ ١٤ ٠,٧١١ ٤ 

٠,٧٢٦ ٣٦ ٠,٦٨٨ ٢٩   ٠,٧١٣ ٢٠ ٠,٧٦١ ١٥ ٠,٦٩٧ ٥٦ 

٠,٦٩٥ ٣٠       ٠,٦٦٨ ٧   
٠,٦٧٨ ٣١       ٠,٧١٩ ٨   
٠,٧٢٤ ٩           
٠,٧٣٩ ١٠           

  ٠,٣٨١)=٠,٠١قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة (
ــــاط المحســــوبة أكبــــر مــــن القیمــــة ١یتضــــح مــــن جــــدول ( ) أن قــــیم معــــامالت االرتب

) ممـــا یـــدل علـــى وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة بـــین ٠,٠١الجدولیـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (
یعطــي مؤشــرأ علــى درجــة المفــردة ودرجــة المحــور الــذى تنتمــي إلیــه المفــردة، وهــذا 

  الذى تنتمي إلیه المفردة. البعداالتساق الداخلي بین مفردات المقیاس و 
والجدول التـالي یوضـح معـامالت االرتبـاط بـین درجـة البعـد والدرجـة الكلیـة   
  للمقیاس

  والدرجة الكلیة للمقیاس البعد) معامالت االرتباط بین درجة ٢جدول (
  معامل االرتباط  األبعاد  
  ٠,٧٩١  ناول الطفل للغذاء من وجهة نظر األم أسلوب ت  ١
  ٠,٧٨١  من وجهة نظر األم  أسلوب التغذیة  ٢



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٣  

  ٠,٦٩٨    استخدام الطعام كوسیلة للمكافأة / العقاب  ٣
  ٠,٧٨٢    تناول الطعام وفق انفعاالت للطفل  ٤
  ٠,٧٦٣    ضوابط تناول الوجبات  ٥
  ٠,٧٨٤  التشجیع  ٦

االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل بعـــد ) أن قـــیم معـــامالت  ٢یتضـــح مـــن جـــدول (
والدرـجـة الكلیـــة للمقیـــاس قـــیم دالـــة إحصـــائیًا ممــا یـــدل علـــى االتســـاق الـــداخلي بـــین 

  درجة البعد والدرجة الكلیة للمقیاس
  الثبات:

  تم التأكد من ثبات المقیاس كالتالي:
  المقیــــاس بطریقــــة الفــــا  أبعــــادثبــــات المفــــردات : تــــم التأكــــد مــــن ثبــــات مفــــردات

  ) ٣ها جدول (لكرونباك ویوضح
  المقیاس أبعاد) معامالت ثبات مفردات  ٣جدول (

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 تباطاالر 

٠,٨١٥ ٣٢ ٠,٨١٥ ٢٥ ٠,٨٠٩ ٢١ ٠,٧٩٩ ١٦ ٠,٨٠٦ ١١ ٠,٨١٥ ١ 

٠,٧٦١ ٣٣ ٠,٧٩٥ ٢٦ ٠,٧٨٩ ٢٢ ٠,٨٠٤ ١٧ ٠,٨٤١ ١٢ ٠,٨٣١ ٢ 

٠,٨١٥ ٣٤ ٠,٨٠٣ ٢٧ ٠,٨٠٧ ٢٣ ٠,٨٠٦ ١٨ ٠,٨٠٦ ١٣ ٠,٨١٦ ٣ 

٠,٨٣٣ ٣٥ ٠,٨١٥ ٢٨ ٠,٨١١ ٢٤ ٠,٨١٤ ١٩ ٠,٧٩٤ ١٤ ٠,٨٠٩ ٤ 

٠,٨١٩ ٣٦ ٠,٨١٧ ٢٩   ٠,٨٢٧ ٢٠ ٠,٧٨٩ ١٥ ٠,٧٩٥ ٥٦ 

٠,٨٠٥ ٣٠       ٠,٨٠٥ ٧   
٠,٨١٢ ٣١       ٠,٧٩٣ ٨   
٠,٧٨٥ ٩           
٠,٨٠٧ ١٠           

  



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٠٤ 

أن قـــیم معـــامالت الثبـــات لمفـــردات ) ٤وجـــدول ()  ٣یتضـــح مـــن جـــدول (
) تقریبـــًا وأنهـــا أقــل مـــن أو تســـاوي ٠,٨أبعــاد المقیـــاس كـــل علــى حـــده قـــیم مرتفعــة (

ذى تنتمــي إلیــه تلــك المفــردة، ممــا یــدل علــى أن حــذف أي معامــل ثبــات المحــور الــ
  مفردة یؤثر سلبًا على المقیاس
بعاد المقیاس بطریقة الفا أ) یوضح معامالت ثبات ٤والجدول التالي (

  وجتمان، وسبیرمان بروان مع حساب معامل الثبات المعیاري،لكرونباك
  ،نباكبعاد المقیاس بطریقة الفا لكرو أمعامالت ثبات ): ٤جدول (

  وجتمان، وسبیرمان بروان مع حساب معامل الثبات المعیاري

سبیرمان   جتمان  الفا  األبعاد  
  براون

معامل 
الثبات 
  المعیاري

الضــــغط فــــى مقابــــل أســــلوب   ١
    التساهل

٠,٨٣٥  ٠,٨٠٩  ٠,٨٠٦  ٠,٨٣٣  

اســــــــتخدام الطعــــــــام كوســــــــیلة   ٢
    للمكافأة / العقاب

٠,٨٣٨  ٠,٨١٦  ٠,٨٢٤  ٠,٨٣٤  

اســــــــــــتجابة تقــــــــــــدیم الطعــــــــــــام   ٣
    النفعاالت للطفل

٠,٨٢١  ٠,٨٠٤  ٠,٨١٩  ٠,٨٢٤  

  ٠,٨٣٦  ٠,٨١٩  ٠,٨٢٤  ٠,٨٣٣  التشجیع  ٣
  ٠,٨١٤  ٠,٧٨٢  ٠,٧٩٩  ٠,٨١٨    تناول الوجبات سلوك  ٥
مـــــن وجهـــــة  أســـــلوب التغذیـــــة  ٦

  نظر األم 
٠,٨٤٤  ٠,٧٩١  ٠,٧٩٥  ٠,٨٤١  

  عرض ومناقشة تساؤالت الدراسة:



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٥  

علــى "هــل أســالیب التغذیــة المتبعــة مــن لإلجابــة علــى التســاؤل األول والــذى یــنص 
  قبل األمهات تتباین بتباین نوع الطفل"؟

تــــم حســــاب المتوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري لــــدرجات اســــتجابات   
األمهات على أبعاد مقیاس األسالیب الوالدیة للتغذیة تبعًا للنوع االجتمـاعي للطفـل. 

  ) .٥ویوضحه جدول (
االنحراف المعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع ) المتوسط الحسابي و  ٥جدول (

االجتماعي للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على أسلوب الضغط 
 فى مقابل التساهل

 العبــــــــــارة م

إناث 
  )٢٥(ن=

ذكور 
قیمة   )٣٥(ن=

  "ت"

المتوسط 
النسبة   العام

  المئویة
  ع  م  ع  م  ع  م

 ٧٥,٥٦ ٠,٨٠ ٢,٢٧ *٨,٣٥ ٠,٦٩ ١,٧٧ ٠,٢٠ ٢,٩٦ أنواع جدیدة من األطعمة. اضغط على طفلي لیتذوق ١١

 ٨٢,٢٢ ٠,٧٢ ٢,٤٧ *٦,١٤ ٠,٧٤ ٢,٠٩ ٠,٠٠ ٣,٠٠ اضغط على طفلي إلنهاء أى وجبه طعام. ١٢

 ٥٩,٤٤ ٠,٩٠ ١,٧٨ *٩,٢٠ ٠,٤٧ ١,٢٠ ٠,٧١ ٢,٦٠ استجیب لرغبة طفلي لتناول أغذیه عالیه الدهون. ١٣

 ٥١,٦٧ ٠,٥٩ ١,٥٥ *٤,٠٩ ٠,٥٣ ١,٣١ ٠,٥٣ ١,٨٨ .الحلویاتطفلي لتناول استجیب لرغبة  ١٤

 ٥٢,٧٨ ٠,٧٠ ١,٥٨ ٠,٩١ ٠,٦٦ ١,٥١ ٠,٧٥ ١,٦٨ استجیب لرغبة طفلي لتناول المشروبات الغازیة. ١٥

 ٦٤,٣٣ ٠,٥٣ ١,٩٣ *١٠,١٢ ٠,٣١ ١,٥٨ ٠,٣٣ ٢,٤٢  متوسط الدرجة الكلیة  

  ٢,٠٠)=٠,٠٥قیمة "ت" الجدولیة عند (
) وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــات اســتجابات  ٥ح مــن جــدول (یتضــ

" مــن وجهــة نظــر األم األمهــات علــى أســلوب التغذیــة : الضــغط فــى مقابــل التســاهل
) ومتوســـط الدرجـــة ١٤، ١٣، ١٢، ١١بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــى العبـــارات أرقـــام (

  الكلیة اإلناث لصالح اإلناث. 



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٠٦ 

النحراف المعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع المتوسط الحسابي وا ) ٦جدول (
عد :  ُ استخدام االجتماعي للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على ب

 الطعام كوسیلة للمكافأة / العقاب

 العبــــــــــارة  م

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 
  )٢٥(ن=

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
قیمـــــــــــــــة   )٣٥(ن=

  "ت"

المتوســــــــــــــــــــط 
النســـــــــبة   العام

  المئویة
  ع  م  ع  م  ع  م

 ٨٦,١١ ٠,٦٢ ٢,٥٨ *٥,٣٤ ٠,٦٧ ٢,٢٩ ٠,٠٠ ٣,٠٠ خدم الطعام كوسیلة لمكافأة الطفل.است ١٦

 ٥٩,٤٤ ٠,٨٥ ١,٧٨ ١,١١ ٠,٩٠ ١,٨٩ ٠,٧٦ ١,٦٤ استخدم الطعام كوسیلة لعقاب الطفل. ١٧

احــرم طفلــي مــن تنــاول األطعمــة المحببــة لــه إذا أســاء  ١٨
 ٦٠,٠٠ ٠,٨٨ ١,٨٠ *٢,٨٤ ٠,٨٥ ١,٥٤ ٠,٨٠ ٢,١٦ التصرف. 

 ٧٧,٢٢ ٠,٧٩ ٢,٣٢ *٨,٢٧ ٠,٧١ ١,٨٣ ٠,٠٠ ٣,٠٠ اعد طفلي بالطعام المحبب له إذا أحسن التصرف. ١٩

 ٨٧,٧٨ ٠,٦٦ ٢,٦٣ *٣,٠٢ ٠,٧٨ ٢,٤٣ ٠,٢٨ ٢,٩٢  استخدم الحلوى كوسیلة لمكافأة الطفل. ٢٠

 ٧٤,١١ ٠,٤٥ ٢,٢٢ *٥,٨٣ ٠,٤١ ١,٩٩ ٠,٢٨ ٢,٥٤ متوسط الدرجة الكلیة  

جــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــات اســتجابات ) و ٦یتضــح مــن جــدول ( 
مـن وجهـة نظـر  األمهات على أسـلوب : اسـتخدام الطعـام كوسـیلة للمكافـأة/ العقـاب

) ومتوســـــط ٢٠، ١٩، ١٨، ١٦" بـــــین الـــــذكور واإلنـــــاث فـــــى العبـــــارات أرقـــــام (األم
  الدرجة الكلیة اإلناث لصالح اإلناث



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٧  

لمعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع المتوسط الحسابي واالنحراف ا ) ٧جدول (
عد تقدیم الطعام   ُ االجتماعي للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على ب

 استجابة للحالة االنفعالیة للطفل 

 العبــــــــــارة م

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 
  )٢٥(ن=

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
قیمـــــــــــــــة   )٣٥(ن=

  "ت"

المتوســــــــــــــــــــط 
النســـــــــبة   العام

  المئویة
  ع  م  ع  م  ع  م

لــي أكثــر مــن المعتــاد بالنســبة لــه عنــدما یكــون یأكــل طف ٢١
.  ٨٢,٢٢ ٠,٧٥ ٢,٤٧ *٣,٥٨ ٠,٨٣ ٢,٢٠ ٠,٣٧ ٢,٨٤ غاضبًا

یأكل طفلي أكثـر مـن المعتـاد بالنسـبة لـه عنـدما یكـون   ٢٢
.  ٦١,٤٩ ٠,٨٧ ١,٨٤ ٣,٥٠* ٠,٨٥ ٢,١٤ ٠,٧٢ ١,٣٩ سعیدًا

یأكــل طفلــي أكثــر مــن المعتــاد بالنســبة لــه عنــدما یكــون  ٢٣
 ٣٩,٤٤ ٠,٤٣ ١,١٨ ٠,٢٥ ٠,٤٥ ١,١٧ ٠,٤١ ١,٢٠ حزیناً 

یأكــل طفلــي أكثــر مــن المعتــاد بالنســبة لــه عنــدما یكــون  ٢٤
 ٤١,١١ ٠,٥٠ ١,٢٣ ٠,٩٦ ٠,٥٧ ١,٢٩ ٠,٣٧ ١,١٦ قلقًا 

 ٥٦,٠٦ ٠,٣١ ١,٦٨ ٠,٥٣ ٠,٣٥ ١,٧٠ ٠,٢٥ ١,٦٦  متوسط الدرجة الكلیة  

ت اســتجابات ) وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــا ٧یتضــح مــن جــدول (
مــن وجهــة  األمهــات علــى أســلوب : تقــدیم الطعــام اســتجابة لحالــة الطفــل االنفعالیــة

) ومتوســـط الدرجـــة ٢٢، ٢١" بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــى العبـــارات أرقـــام (نظـــر األم
    الكلیة اإلناث لصالح اإلناث

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع  ) ٨جدول (
عد (أسلوب ) اال ُ جتماعي للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على ب

 ضوابط تناول الوجبات
 

النســـــــــبة المتوســــــــــــــــــــط قیمـــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث  العبــــــــــارة  م



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٠٨ 

  المئویة  العام  "ت"  )٣٥(ن=  )٢٥(ن=
  ع  م  ع  م  ع  م

 ٣٧,٧٨ ٠,٥٠ ١,١٣ ٠,٣٤ ٠,٤٧ ١,١١ ٠,٥٥ ١,١٦ أقدم وجبات الطعام فى مواعید محدده. ٢٥

ــــــــاء مشــــــــاهدة  ٢٦ ــــــــاول طعامــــــــه أثن ال أســــــــمح لطفلــــــــي بتن
 ٤٢,٧٨ ٠,٥٨ ١,٢٨ ٠,٩٣ ٠,٦٨ ١,٣٤ ٠,٤١ ١,٢٠ التلیفزیون.

 ٤٢,٧٨ ٠,٥٨ ١,٢٨ *٢,٨٩ ٠,٧٠ ١,٤٦ ٠,١٩ ١,٠٤ الطعام فى مكان محدد بالمنزل.طفلي تناول ی ٢٧

 ٣٤,٤٤ ٠,١٨ ١,٠٣ ٠,٢٤ ٠,١٧ ١,٠٣ ٠,١٨ ١,٠٦ أفراد األسرة عند تناول الوجبات.طفلي مع یجلس  ٢٨

 ٥٠,٠٠ ٠,٧٩ ١,٥٠ *٤,٣٤ ٠,٨٩ ١,٨٣ ٠,٢٠ ١,٠٥ نهتم كأسره بتناول وجبات غذاء صحیة. ٢٩

أحدد لطفلي عدد المرات التى یتناول فیهـا وجبـه خفیفـة  ٣٠
 ٤٣,٨٩ ٠,٥٧ ١,٣٢ ٠,٨٨ ٠,٦٥ ١,٣٧ ٠,٤٤ ١,٢٤ بین الوجبات.

 ٤٢,٧٨ ٠,٥٦ ١,٢٨ ١,٤٧ ٠,٦٥ ١,٣٧ ٠,٣٧ ١,١٦ ناولها بین الوجباتأحدد لطفلي كمیات الطعام التى یت ٣١

 ٤٢,٠٦ ٠,٢٣ ١,٢٦ *٤,٣٩ ٠,٢٥ ١,٣٦ ٠,١٠ ١,١٣  متوسط الدرجة الكلیة  

  
) وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــات اســتجابات  ٨یتضــح مــن جــدول (
عـــد  ُ ـــذكمـــن وجهـــة نظـــر األم ضـــوابط تنـــاول الوجبـــات: األمهـــات علـــى ب ور " بـــین ال

ــــارات أرقــــام ( ــــاث فــــى العب ــــة اإلنــــاث لصــــالح ٢٩،٢٧واإلن ) ومتوســــط الدرجــــة الكلی
  اإلناث



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٩  

  ) ٩جدول (
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع االجتماعي 

عد التشجیع ُ  للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على ب

 العبــــــــــارة م

إناث 
  )٢٥(ن=

كور ذ
قیمة   )٣٥(ن=

  "ت"

المتوسط 
النسبة   العام

المئویة
  ع  م  ع  م  ع  م

٤٠,٥٦ ٠,٤٥ ١,٢٢ ٠,٢٤ ٠,٤٩ ١,٢٣ ٠,٤١ ١,٢٠ أشجع طفل على تناول الطعام حین یكون جائعًا فقط ٣٢
٨٢,٧٨ ٠,٧٥ ٢,٤٨ *٣,٣٩ ٠,٨١ ٢,٢٣ ٠,٤٧ ٢,٨٤ أشجع طفلي على تناول أصناف متعددة من الطعام ٣٣
٧٣,٤٥ ٠,٦٦ ٢,٢٠ ١,٦٧ ٠,٧٠ ٢,٠٩ ٠,٥٨ ٢,٣٨ فلي على تجربة أغذیة لم یتذوقها من قبلأشجع ط ٣٤
ــــي علــــى تــــذوق كــــل صــــنف مــــن أصــــناف  ٣٥ أشــــجع طفل

 األطعمة التى أقدمها له فى الوجبات

٨٢,٧٨ ٠,٧٩ ٢,٤٨ ٠,٣٠ ٠,٨٩ ٢,٤٦ ٠,٦٥ ٢,٥٢

٣٤,٤٤ ٠,١٨ ١,٠٣ ٠,٢٤ ٠,١٧ ١,٠٣ ٠,١٨ ١,٠٦  اشجع طفلى على ممارسة الریاضه  ٣٦
٦٨,٠٠  ٠,٤٣  ٢,٠٤  *٣,٦٣  ٠,٤٢  ١,٨٩  ٠,٣٥  ٢,٦١  متوسط الدرجة الكلیة  
  

) وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــات اســتجابات  ٩یتضــح مــن جــدول (
" بــین الــذكور واإلنــاث فـــى مــن وجهـــة نظــر األم أســلوب : التشــجیعاألمهــات علــى 
  ث لصالح اإلناث، ومتوسط الدرجة الكلیة اإلنا٣٣العبارات أرقام (

  )١٠جدول(
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات األمهات تبعًا للنوع االجتماعي 

عد سلوك األكل " ُ تناول  للطفل والمتوسط الكلي والنسبة المئویة للمتوسط على ب
  "الطفل للغذاء من وجهة نظر األم

 العبــــــــــارة  م
إناث 

  )٢٥(ن=
ذكور 

  )٣٥(ن=
قیمة 
  "ت"

توسط الم
  العام

النسبة 
المئویة



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣١٠ 

  ع  م  ع  م  ع  م
٤٣,٣٣ ٠,٤٦ ١,٣٠ ٠,٨٥ ٠,٤٤ ١,٢٦ ٠,٤٩ ١,٣٦ یأكل طفلي كمیات من الطعام تناسب احتیاجاته. ١
٧١,١١ ٠,٨٥ ٢,١٣ ٠,٧١ ٠,٨٣ ٢,٢٠ ٠,٨٩ ٢,٠٤ طفلي یأكل كثیرا. ٢
٨١,١١ ٠,٧٧ ٢,٤٣ ١,٤٣ ٠,٩٠ ٢,٣١ ٠,٥٠ ٢,٦٠ یتناول طفلي كمیات غیر كافیه من الطعام. ٣
إقبال طفلي على تناول بعض األطعمة یختلف مـن یـوم  ٤

٦١,١١ ٠,٨١ ١,٨٣ ١,٣٦ ٠,٧٩ ١,٧١ ٠,٨٢ ٢,٠٠ آلخر.
٥٢,٢٢ ٠,٧٢ ١,٥٧ ١,٠٣ ٠,٧٨ ١,٤٩ ٠,٦٣ ١,٦٨ یتناول طفلي األطعمة المفیدة عندما أقدمها له. ٥
٨٥,٥٦ ٠,٧٢ ٢,٥٧ *٤,٥٤ ٠,٨٢ ٢,٢٦ ٠,٠٣ ٣,٠٠ یأكل طفلي بین الوجبات الرئیسة. ٦
٦٥,٠٠ ٠,٨١ ١,٩٥ *٤,٠٨ ٠,٧٧ ١,٦٣ ٠,٦٥ ٢,٤٠ یتناول طفلي المیاه بكمیات مناسبة. ٧
٤٦,٦٧ ٠,٦٢ ١,٤٠ *٢,٦٨ ٠,٦٠ ١,٢٣ ٠,٥٧ ١,٦٤ یتناول طفلي الفاكهة بكمیات مناسبة. ٨
٤٨,٨٩ ٠,٧٠ ١,٤٧ ١,٣٨ ٠,٧٨ ١,٥٧ ٠,٥٦ ١,٣٢ یأكل طفلي ببطء  ٩

٤٥,٥٦ ٠,٥٨ ١,٣٧ *٢,٧٧ ٠,٥٣ ١,٢٠ ٠,٥٨ ١,٦٠  الطعام جیداً یمضغ طفلي  ١٠
٦٠,٠٦ ٠,٤٠ ١,٨٠ *٢,٨٠ ٠,٣٠ ١,٦٩ ٠,٤٧ ١,٩٦  متوسط الدرجة الكلیة  

) وجـود فـرق دال إحصـائیًا بـین متوسـط درجـات اســتجابات ١٠یتضـح مـن جـدول ( 
عد سلوك األكل " ُ " مأسلوب تناول الطفـل للغـذاء مـن وجهـة نظـر األ األمهات على ب

) ومتوســط الدرجــة الكلیــة ١٠، ٨، ٧، ٦بــین الــذكور واإلنــاث فــى العبــارات أرقــام (
  اإلناث لصالح اإلناث، 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١١  

ولإلجابة على السؤال الثانى "ما مدى إسهام أسلوب التغذیة فى التنبؤ بالسمنة 
  لدى أطفال الروضة؟ 

م حسـاب بؤ بتعـرض األطفـال ذوى الـوزن الزائـد كمـا تـنوفى محاولة مـن الباحثـة بـالت
  Stepwise Regressionمعادلة التنبؤ بطریقة 

  ) ١١جدول (
  تحلیل تباین االنحدار

 مصدر التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 الداللة قیمة "ف" المربعات

 ٠,٠١ ٦٣,٦٤٤ ١٣١,٤٥٣ ٦ ٧٨٨,٧١٥ الراجع إلى االنحدار

   ٢,٠٦٥ ٥٣ ١٠٩,٤٦٨ الخطأ
    ٥٩ ٨٩٨,١٨٣ الكلي

) وجـــود فـــرق دال إحصــــائیًا عنـــد مســـتوى داللــــة  ١١ح مـــن جــــدول (یتضـــ
) ومصدر هذا االختالف هي (أسلوب الضـغط فـى مقابـل التسـاهل، أسـلوب ٠,٠١(

الطعــام وفـــق انفعـــاالت الطفـــل، أســـلوب الطعـــام كوســـیلة للمكافـــأة والعقـــاب، أســـلوب 
هـــة أســـلوب تنــاول الطفــل لغذائــه مــن وج،التشــجیع، أســلوب ضــوابط تنــاول الوجبات

 ٠,٦٥٨نظر األم)، وقد كان مربع معامل االرتباط (معامل التحدید) علـى التـوالي (
% ٦٥,٨) ممـــا یشـــیر إلــــى أن  ٠,٠١٠ – ٠,٠٢٩- ٠,٠٤٢ ٠,٠٧٩ ٠,٠٦١ –

مـــن الزیـــادة فـــى الـــوزن تعـــزي إلـــى أســـلوب الضـــغط الـــذى تمارســـه األم فـــى مقابـــل 
لطفــل یســاهم بنســبة التســاهل، وأن نســبة مســاهمة  أســلوب الطعــام وفــق انفعــاالت ا

%، وأن  ٧,٩%، وأن  أســلوب الطعــام كوســیلة للمكافــأة والعقــاب یســاهم بنســبة ٦,١
وأن أسـلوب ضـوابط تنـاول الوجبـات  یسـاهم  ،%٤,٢أسلوب التشجیع یساهم بنسبة 

% وأن  أسـلوب تنــاول الطفـل لغذائــه مـن وجهـة نظــر األم یسـاهم بنســبة ٢,٩بنسـبة 
١.%  



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
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٣١٢ 

  لتحلیل االنحداروالجدول التالي یوضح ملخص 
  )١٢جدول ( 

  ملخص تحلیل االنحدار

 المتغیرات
معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعیاري

معامل 
 بیتا

 الداللة قیمة "ت"

 ٠,٠١ ٢٣,٥٠٢  ٢,٤٣٠ ٥٧,١١٧ الثابت

 ٠,٠١ ٤,٤٤٧ ٠,٣٨١ ٠,٦٣٤ ٢,٨١٧  أسلوب الضغط فى مقابل التساهل

 ٠,٠١ ٥,٨٧٩ ٠,٤٢٥ ٠,٦٢٧ ٣,٦٨٥  أسلوب الطعام وفق انفعاالت الطفل

 ٠,٠١ ٦,٤١٥ ٠,٣٩٤ ٠,٥٥٤ ٣,٥٥٥  أسلوب الطعام كوسیلة للمكافأة والعقاب

 ٠,٠١ ٤,١٥١ ٠,٢٠٨ ٠,٨٤٠ ٣,٤٨٨  أسلوب التشجیع

 ٠,٠١ ٣,٧٩٥ ٠,١٨٧ ٠,٦١٦ ٢,٣٣٧  تناول الوجبات سلوك  

تناول الطفل لغذائه من وجهة نظر  سلوك
 ٠,٠٥ ٢,٠٧٩ ٠,١٧٣ ٠,٨٠٨ ١,٦٨٠  األم

  
) أن قـــیم "ت" المحســـوبة أكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة عنـــد ١٢جـــدول (  یتضـــح مـــن

ویمكن ،) مما یدل على داللة مساهمة العوامل السابقة فى زیـادة وزن الطفـل٠,٠١(
  استخالص معادلة االنحدار المعیاریة التالیة:

أســــــــــــــــــــلوب الضــــــــــــــــــــغط فــــــــــــــــــــى مقابــــــــــــــــــــل ×٠,٣٨١زیــــــــــــــــــــادة وزن الجســــــــــــــــــــم = (
أســــلوب ×٠,٣٩٤نفعــــاالت الطفــــل)+(أســــلوب الطعــــام وفــــق ا×٠,٤٢٥التســــاهل)+(

أسـلوب × ٠,١٨٧أسـلوب التشـجیع)+(×٠,٢٠٨الطعام كوسیلة للمكافأة والعقـاب)+(
أســـلوب تنـــاول الطفـــل لغذائـــه مـــن وجهـــة نظـــر ×٠,١٧٣تنـــاول الوجبـــات )+( ســلوك
  األم)

  -: مناقشة  النتائج



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٣  

  
  بالنسبة للتساؤل األول :

أشــارت "  این بتبــاین نــوع الطفــلهــل أســالیب التغذیــة المتبعــة مــن قبــل األمهــات تتبــ"
ـــالنتـــائج إلـــى أن أســـالیب التغذیـــة الوالدیـــة تتبـــاین بت این نـــوع الطفـــل حیـــث ظهـــرت ب

تلفـت النظـر إلـى أن  لطبیعـة نـوع للطفــل  النتیجــةالفـروق لصـالح اإلنـاث ولعـل تلـك 
فـى هـذا المجــال تعـد مــن العوامـل المــؤثرة  الممیــزةوطریقـة تناولـه للطعــام وممارسـاته 

ویتطلــــب ذلــــك إجــــراء مزیــــد مــــن الدراســــات حــــول ســــلوك األكــــل ،ادة الوزنعلــــى زیــــ
الممیـــــــزة لممارســـــــات األطفـــــــال بالنســـــــبة للطعـــــــام وفـــــــق نـــــــوعهم  الفردیـــــــةوالفـــــــروق 
كمـا یلقـى ذلـك المزیـد مـن المسـئولیة علـى األمهـات فـى ضـرورة االنتبــاه ،االجتماعي

ول كمیـات مناسـبة تنـا،لسلوكیات أطفالها فى تناول الطعـام مثـل األكـل بـین الوجبات
وكذلك فیما یتصـل باسـتخدام األم ألسـلوب ،ومضغ الطعام جیدًا  والفاكهةمن الماء 

مـــن وجبتــــه   لالنتهـــاءالضـــغط علـــى الطفـــل لتنـــاول أنـــواع جدیـــدة مـــن األطعمـــة أو 
وتطـــرح تلـــك النتـــائج مزیـــد مـــن األســـئلة حـــول مـــا اذا كانـــت الفـــروق التـــى تظهرهـــا 

ة الطفــل ومــدى اســتجابته للضــغوط التــى تتبعهــا النتــائج لهــا داللــة بطبیعــة شخصــی
  األمهات بالنسبة للتغذیة.

  الثانى : البالنسبة للسؤ 
التغذیــــة  أســــالیبأظهــــرت النتــــائج ان أســــلوب الضــــغط  مقابــــل التســــاهل هــــو أكثــــر 

  ارتباطًا بالسمنة وزیادة الوزن ،
الـذى إذ ترجع نسبة كبیـرة مـن الزیـادة فـى الـوزن لـدى األطفـال إلـى أسـلوب الضـغط 

ــــاول  ــــدة مــــن األطعمــــة أو لیكمــــل تن ــــى طفلهــــا لیتــــذوق أنــــواع جدی تمارســــه األم  عل
بجانب تساهلها فى االستجابة لرغبة الطفل لتناول أغذیـة عالیـة الـدهون مثـل ،وجبته

، وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن الغازیـــةـ و الحلویـــات  والمشـــروبات  الســـریعةالوجبـــات 
لتنــاول أغذیــة  االســتجابةلتســاهل فــى أســلوب الضــغط علــى الطفــل لتنــاول طعامــه وا

كما أسهم بنسـبة عالیـه فـى التنبـؤ بـأن یظـل   انتشاراكان أكثر األسالیب  مفیدةغیر 



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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وذلـك مـا یـتم االمتنـاع عـن اسـتخدام أسـلوب ،  للسمنةوزن الطفل زائدًا مما یعرضه 
یـادة لز  المهیـأةمـن أهـم العوامـل البیئیـة  باعتبارهـاالضغط والتساهل فى تغذیة الطفل 

  لدى األطفال  والسمنةالوزن 
أن تــدریب األطفــال علــى العــادات الصــحیحة، فــي مختلــف میــادین الحیــاة، 

 أهم وظائف األسرة، وكلما كانت هذه العادات سلیمة، نشأ الطفل سـلیمًا معـافى من

. ذلك ألن الصحة الجسمیة تعتمد إلى حد بعید على الصـحة النفسـیة  جسمیًا ونفسیًا
مثــل هـــذه  لتــي تعودهــا الفــرد منــذ الطفولــة. إال أن تعلـــیم األطفــالوعلــى العــادات ا

  .العادات، خصوصًا فیما یتعلق بالتغذیة، لیس باألمر السهل
أهــم مشــكالت التغذیــة عنــد الطفــل فــي إهمــال األهــل لتنشــئة األبنــاء علــى  تــتلخص
 السـلیمة أو المبالغـة فـي القلـق علـى تغـذیتهم، وكـال االتجـاهین یـؤدي إلـى العـادات

 اضطرابات سـلوكیة، فـي أثنـاء الطفولـة. هـذه االضـطرابات، قـد تمتـد، إلـى المراحـل

ـــف الفـــرد وفـــي صـــحته الجســـمیة أو  النمائیـــة الالحقـــة وتـــؤثر تـــأثیرًا ضـــارًا فـــي تكیّ

  .النفسیة
بصــحة  یعــد التمتــع بالطعــام واإلقبــال علیــه مــن ســمات الطفــل الــذي یتمتــع

الخاطئـة  ألكل تبرز نتیجـة لالتجاهـاتجسمیة ونفسیة. إال أن المشكالت الخاصة با
األهـل، بشـكل  في التعامل مع األطفال. ویمكن تحدید بعض األخطاء التـي یظهرهـا

معهــم فیمــا  متكــرر، فــي مــوقفهم نحــو تغذیــة أطفــالهم وفــي اتجاهــاتهم فــي التعامــل
وتكــاد تكــون  یتعلــق بســلوك التغذیــة. فهنــاك بعــض األنمــاط الســلوكیة التــي تتكــرر

 :ثابتة ومنها

كمهــدئ ووســیلة لتهدئــة  یقــوم األهــل، خصوصــا األمهــات، باســتخدام الطعــام -
والتــوتر أو البكــاء  بكــاء الطفــل وتــوتره، فكلمــا أظهــر الطفــل حالــة مــن الضــیق
الطفـل النفـور مـن  تقـوم األم بإعطائـه الغـذاء. وفـي هـذا خطـأ كبیـر ینمـي عنـد

االنفعالیــة غیــر  الغــذاء والــرفض، ویقــوي عنــده االرتبــاط بــین الغــذاء والحــاالت



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٥  

السارة، مما یترك أثرًا ضارًا في سلوك التغذیـة عنـد الطفـل ،هـذا األثـر قـد یمتـد 
 .للمراحل الالحقة من النمو

تحقیـق جمیـع رغبـات الطفـل الغذائیـة وذلـك بتلبیـة كــل  یمیـل بعـض األهـل إلـى  -
غیرهـا مـن األغذیـة التـي یفضـلها أو تلـك التـي تحثـه  مـا یطلبـه مـن الحلـوى أو

اســتهالكها. ویلجـــأ الوالــدین إلـــى الخضــوع والتســـلیم  ایــة التلفزیونیــة علـــىالدع
 .للطفل في كل ما یطلب لكي یأكل

 تظهر معالم القلق عند الوالدین وخوفهم على صحة الطفل لعدم تناوله الغذاء -

المرغوب، مما یدفعه إلى استخدام الغـذاء وسـیلة للضـغط علـى األهـل لتحقیـق 
ویصـبح وقـت الوجبـة مـن أصـعب األوقـات، یسـوده  یریـد مـن خـالل الغـذاء. ما

 .والغضب والضیق واالنفعال التوتر

طریــق اإللحـــاح  یســتخدم بعــض األمهــات أســلوب الضــغط علــى الطفـــل عــن -
علــى  لیأكـل مـن بعـض أنـواع األغذیـة، وقــد یصـل ذلـك بهـم إلـى إرغــام الطفـل
 علــى تنــاول الطعــام واســتخدام العنــف مــع األطفــال لیــأكلوا. إن قلــق األمهــات

صحة أبنائهن ومبـالغتهن فـي إظهـار ذلـك، خصوصـًا عنـدما ینظـرن إلـى كثـرة 
كمؤشر على صـحة الطفـل، یـدفع الطفـل لألكـل لدرجـة التخمـة. كمـا أن  األكل
المتعصــبین لوجهـة نظــرهم یبـالغون فــي االهتمـام بضــبط أوزان أطفــالهم  اآلبـاء

طفــــل، ویظهــــرون عالمــــات القلــــق العمیــــق إزاء ضــــعف شــــهیة ال وأطــــوالهم،
 .مما یسبب لدیه السخط والغضب فیدفعونه لألكل قسرا،

الغـارب، ویهملـون تعویـد الطفـل  تمیل بعض األمهات إلى تـرك الحبـل علـى -
دون تدرب ومـن دون تهـذیب فیمـا  العادات الغذائیة المناسبة، فینشأ الطفل من

اكتســـاب بعـــض قواعـــد  یخـــص الغـــذاء والموقـــف نحـــوه. فالطفـــل یحتـــاج إلـــى
الغذائیـة السـلیمة  ا یتعلق بالغذاء ویحتاج إلى التدرب على العـاداتالسلوك فیم

المختلفـة، فوائـدها  والى التعرف على بعض المعلومات األساسـیة عـن األغذیـة
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ومحــــاذیر  وقیمتهــــا الغذائیــــة والعالجیــــة، وخصائصــــها ونتائجهــــا الهضــــمیة،
 .اإلفراط في بعض أنواعها

لتعزیـــز بعـــض أشـــكال  وســـیلة یســـتخدم الطعـــام مـــن قبـــل بعـــض األمهـــات -
كمكافأة إذا قام الطفـل بهـذا  السلوك عند الطفل. فهذا النوع من الغذاء یستخدم

أیضـًا إلـى اضـطراب  السلوك المرغـوب مـن قبـل الوالـدین. یـؤدي هـذا األسـلوب
حاجاتــه الغذائیــة،  فــي ســلوك التغذیــة عنــد الطفــل الــذي یــدفع لألكــل، ال لیلبــي

نما لیحقق رغبات األهل  .وإ

أن الخبـرات االنفعالیـة التـي یعیشـها الطفـل فـي  صبح من الثابت علمیـاً لقد أ -
عمیقـًا فـي سـلوك التغذیـة عنـده. فالطعـام المـرتبط  أثناء تناول الطعام تترك أثـراً 

والتــوتر یـؤدي إلــى ضــعف الشـهیة، ویعرقــل عملیــة  بـالخوف والغضــب والعنـاد
یــل الغــذائي الطفــل وبصــحته العامــة. فالتمث الهضــم ممــا یلحــق الضــرر بنمــو
انفعالیـــة بعیـــدة عـــن الخـــوف والتـــوتر . ألن  یتطلـــب جـــوًا نفســـیًا هادئـــًا وحالـــة

الشـــهیة وفـــي انخفـــاض فاعلیـــة عملیـــة  االنفعـــاالت القویـــة تـــؤثر فـــي ضـــعف
 .الهضم

بمبــدأ أساســي فــي تغذیــة الطفــل وهــو أن  وتجــدر اإلشــارة إلــى أهمیــة التقیــد -
ألن ذلــك ینمــي قــدرة  معــین، یأكــل عنــدما یشــعر بــالجوع، ولــیس وفــق جــدول

تـدریجیًا مــن التكیـف مــع  الطفـل علـى التنظــیم الـذاتي لســلوك التغذیـة، ویـتمكن
ففــي بعــض مراحــل  مطالــب األهــل التــي یجــب أن تتســم بــالكثیر مــن المرونــة،

تـزداد هـذه  النمـو تكـون مطالـب األهـل فـي حـدودها الـدنیا، وفـي مراحـل الحقـة
األطفــال  بــول وعلــى التكیــف. إنالمطالــب عنــدما تــزداد قــدرة الطفــل علــى الق

 الــذین یطعمــون وفــق الطلــب ینتظمــون فــي غــذائهم بصــورة أســرع ممــا ینــتظم

 .أقرانهم الذین یتغذون وفق جدول دقیق

هــذا المیــدان، فــالتعرف علــى تطــور  تأخــذ تغذیــة الطفــل أهمیــة خاصــة فــي -
والتركیــز علـــى ضــرورة تربیـــة  ســلوك التغذیــة عنـــد الطفــل فـــي مراحــل النمـــو،



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٧  

االتجاهــات الصــحیحة نحــو  غذائیــة جیــدة، یجــب أن یؤدیــا إلــى تنمیــة عــادات
والتعامـل معـه، وترسـیخ العـادات  الغذاء، وتربیة الذوق والتمتع بالطعـام وتناولـه
االنحـراف والمــرض، كمـا یجــب  الغذائیـة المناسـبة لصــحة الطفـل وحمایتــه مـن

ئل اإلعــــالم تعمیـــق الثقافـــة الغذائیـــة مـــن خــــالل بـــرامج التربیـــة الغذائیـــة ووســـا
  .المختلفة

أن یحصـل الطفـل علـى سـعرات حراریـة كافیـة فـي طعامـه، إال أنـه ال یحصـل  یمكن
 یكفـي مـن البـروتین والفیتامینـات واألمـالح المعدنیـة وغیرهـا مـن العناصـر علـى مـا

ي مالجسـ الغذائیة الضروریة، مما یؤدي إلى سـوء التغذیـة، وفقـر الـدم، وتـأخر النمـو
بــالرغم  هنــاك نســبة عالیــة مــن األطفــال مصــابة بســوء التغذیــةوالسـلوكي والــذهني. و 

اتجاهــات مناســبة  مــن الــوفرة االقتصــادیة. إن العــادات الغذائیــة الســیئة وعــدم تنمیــة
تنـاول الحلویـات والمشـروبات  نحو الغذاء، أدیا إلى زیادة هذه المشكلة. فاإلفراط فـي

السـریعة، یفسـر الكثیـر مـن علـى الوجبـات  ، والتعـود»والشـبس«الغازیـة والشـوكوالته 
  .یتعرض لها األطفال أبعاد هذه المشكلة، والمخاطر التي

 التوصیات:

  أهمیة مراقبة نمو الطفل وحالته الغذائیة، وذلك عـن طریـق اسـتخدام بطاقـة
 النمو ومقارنة بیانات الطفل بمنحنیات النمو الطبیعیة.

 األكـل أكثــر  ضـرورة استشـارة الطبیــب عنـد مالحظــة زیـادة رغبــة الطفـل فــي
 من المعتاد.

 .رشادهم للعادات الغذائیة الصحیة  أهمیة توعیة األمهات وإ

  یجب األخذ فـي االعتبـار أن الوقـت ثمـین بالنسـبة لـألم حتـى ال تمـل وتفقـد
 حماسها لما تتلقاه.

 االهتمــام باألمهــات الحوامــل وخاصــة اللــواتي لــم یســبق لهــن أن أنجــبن بعــد 
حالة ومـا تحتویـه مـن سـعرات عالیـة وأنهـا التحذیر من خطورة العصائر الم

 سبب لسمنة األطفال.
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 .الحذر من تقیید الطفل غذائیا 

  الضـــغط النفســــي یضــــر بــــالتوازن الغـــذائي، والــــنمط الغــــذائي الخــــاطئ وراء
 سمنة األطفال.

  ــــا، فــــأوالد الســــمینات أكثــــر ــــى الطفــــل أحیان ــــدأ مــــن األم إل رحلــــة الســــمنة تب
ضـعفا تقریبـا،  ١٥السـمینات بمقـدار  عرضة لسمنة من أوالد األمهات غیر

لذلك یجب على األم مراعاة زیادة الخالیـا الدهنیـة فـي جسـمها، والمحافظـة 
 على وزنها في الحدود والمعدالت الطبیعیة.

 عـــن غـــرف  خفـــض عـــدد ســـاعات مشـــاهدة األطفـــال للتلفزیـــون عبـــر إبعـــاده
بة نـــومهم مــــثًال هـــي طریقــــة جیـــدة مــــن قبـــل الوالــــدین لتقلیـــل احتمــــال إصــــا

 بالسمنة. األبناء

  یؤكد العلماء أن الرضاعة الطبیعیة تحمـى األطفـال فیمـا بعـد مـن اإلصـابة
بالبدانـــة حیـــث تكتســـب أجســـامهم قـــدرة أكبـــر علـــى حـــرق الـــدهون قبـــل أن 

   تتراكم.

  یجــــب أن تعمــــل األســــرة والروضــــه علــــى مســــاعدة الطفــــل لتكــــوین عــــادات
الحلویــات  اســتخدامعــدم  عائلیــة صــحیة لألكــل ومنهــا علــى ســبیل المثــال:

 كأسلوب الثواب والعقاب 

 استبدال الحلویات بالفواكه 

 (.مكافأة ،مصالحة) نتجنب إعطاء السكر قیمة عاطفیة 

  مســــاعدة الطفــــل علــــى تــــذوق وتقــــدیر الطعــــم الحقیقــــي للفواكــــه والخضــــار
 .  والحلیب واالستمتاع به

  اهتمــــام وحــــرص األمهــــات علــــى الحصــــول علــــى القیاســــات  ضــــرورةنشــــر
ویفضــل االعتمـاد علــى قیاســات ،قـة لــوزن الطفـل وطولــه ومحـیط الرأسالدقی

 فى البطاقة الصحیة للطفل لتوخى الدقة . المدونةالطبیب 
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  علــــى رســــم مخطـــط النمــــو الخــــاص بأطفــــالهم والخطــــوة  األمهــــاتمســـاعدة
محیط ،الــــوزن،هــــى اختیــــار نــــوع المخطط،هــــل هــــو مخطــــط الطول األولــــى

د أیـن یقـع وزن الطفـل أو طولـه وفقــًا الـرأس أم كتلـة الجسـم ؟مـن أجـل تحدیـ
   للفئة العمریة المناسبة .

 شجعا طفلكما على ممارسة الریاضة بانتظام.   

  أو إلــى أى حدیقـــة عامــة حیــث یســـتطیع  النــاديخــذا طفلكمــا بانتظــام إلـــى
   .بقیة األطفال بحریة مع والجرياللعب 

   ًأمــــام  ضــــعا حــــدودًا حاســــمة بالنســــبة للوقــــت الــــذى یقضــــیه طفلكمــــا یومیــــا
  .التلیفزیون أو الكمبیوتر أو فى اللعب بألعاب الفیدیو

 ـــة.  أشـــركا أطفالكمـــا فـــى التخطـــیط للوجبـــات وفـــى التســـوق عنـــد شـــراء البقال
  .الصحيانتهزا هذه الفرصة وعلماهم كیفیة اختیار الغذاء 

 تناولوا وجباتكم مجتمعین سویًا على مائدة الطعام بقدر اإلمكان.  

  التلیفزیون تجنبوا األكل أمام.  

   ،تنــــاولوا الوجبــــات الخفیفــــة الصــــحیة مثــــل الفواكــــه والخضــــروات الطازجــــة
الطازجــة، الزبــادى، الجبنــة قلیلــة الدســم، فتنــاول هــذه المــأكوالت  العصــائر

 البمبونى" والشیكوالتة" أفضل من تناول

   ـــــــًا تســـــــتخدم األمهـــــــات  تســـــــتخدماال ـــــــاب. أحیان ـــــــأة أو كعق الطعـــــــام كمكاف
  لة لمكافأة األطفال وهذا یجعل األطفال یحبونه أكثر"البمبونى" كوسی



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٢٠ 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢١  

  عــــالمراج
وعالقتهــــا بالســــلوك الغــــذائي  األطفــــال) الســــمنة عنــــد ٢٠٠٩أمیــــرة الشــــهراني( .١

-الســمنة متــوفرة مــن خــاللالتغذیــة عنــد األطفـال وسـوء التغذیــة:أمراض ســوء 
 http://knol.google.com/k  /mckw3q1mnirw/10األطفال عند

التربیــة الغذائیــة والصــحیة، مجموعــة النیــل  ) ٢٠٠٤( عفــاف حســین صــبحي .٢
  .القاهرة،العربیة،

3. Birch et al.,2003 L.L.Birch and K. K. Davison, Learning to 
overeat Maternal use of restrictive feeding practice promotes 
girls' eating in the absence o hunger. American Journal of 
Clinical Nutrition ,78. 

4. Brennan Ramirez, Hoehner C.M., Brownson RC et al. 
(December 2006). "Indicators of activity-friendly communities: 
An evidence-based consensus process". Am J Prev Med 31 (6): 
530–32. 

5. Brook Branes(2007),limiting Ads of Junk food to  chidren ,New 
York Times,(18/7/2007). 

6. Caballero B (2007). "The global epidemic of obesity: An 
overview". Epidemiol Rev 29: 1–5. doi:10.1093/epirev/mxm012. 
PMID 17569676. 

7.  Cullen et al.,(2000) K.W. Cullen, T. Baranowski, L. Rittenberry 
C. Cosart and Herbert and C.de Moor, Socio-environment 
influences on children's fruit ,Juice ,and vegetable consumption 
as reported by parents: Reliability and validity of measures 
,Public Health Nutrition ,3. 

8. Faith, Scranlon, Birch, Francis,&Sherry. Faith, M.S. K.S. 
Scranlon, L.L. Birch, L.A. Francis and B.L. Sherry 
(2004)Parent-child feeding strategies and their relationships to 
child eating and weight status. Obesity Research, 12 11 (2004). 

9. Fisher J.O. Fisher, M.M. Sinton and L.L.Birch, (2009): Early 
parental influence and risk for the emergence of disordered 
eating ,L. Smolak, J.k. Thompson, Editors, Body image eating 
disorders ,and obesity in youth :Assessment ,Prevention , and 
treatment (2nd ed.,) American Psychological Association, 
Washington, DC. 

10. Flegal K.M, Ogden CL, Wei R, Kuczmarski R.L, Johnson CL 
(June 2001). "Prevalence of overweight in US children: 



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٢٢ 

comparison of US growth charts from the Centers for Disease 
Control and Prevention with other reference values for body 
mass index". Am. J. Clin. Nutr. 73 (6) 

11. Flegal KM, Ogden CL, Wei R, Kuczmarski RL, Johnson CL 
(2001).Prevalence of overweight in US children :comparison of 
US growth charts from the centers for Disease Control and 
Prevention with other reference values for body mass index. 
clinical Nutrition ,73(6). 

12. Flynn MA, McNeil DA, Maloff B, et al. February 2006 
"Reducing obesity and related chronic disease risk in children 
and youth: a synthesis of evidence with 'best practice' 
recommendations". Obes Rev 7 Suppl 1: 7–66. 

13. Galloway et al.,2006 A.T. Galloway, L. M. Fioito,L.A. Francis 
and L. L. Birch, "Finish your Soup" Counterproductive effects of 
pressuring children to eat on intake and effect.Appetite,46.  

14. Haslam D (March 2007). "Obesity: a medical history" "Obesity: 
a medical history". Obes Rev 8 Suppl 1: 31–6.  

15. Healthy Weight:( 2009) Assessing Your Weight: BMI: About 
BMI for Children and Teens. Center for disease control and 
prevention. Retrieved April 6,. 

16. Loscalzo, Joseph; Fauci, Anthony S.; Braunwald, Eugene; 
Dennis L. Kasper; Hauser, Stephen L; Longo, Dan L. (2008). 
Harrison's principles of internal medicine. McGraw-Hill 
Medical. ISBN 0-07-146633-9.  

17. Norton L (2005). "Evidence for secular trends in children's 
physical activity behaviour". Br J Sports Med 39 (12): 892–7  

18. Obesity and overweight. World Health Organization. Retrieved 
April 8, 2009. 

19. Online Etymology Dictionary: Obesity. Douglas Harper. 
Retrieved December 31, 2008. 

20. Puhl R, Brownell K.D. (December 2001). "Bias, discrimination, 
and obesity". Obes. Res. 9 (12): 788–805. 
doi:10.1038/oby.2001.108. PMID 11743063 

21. Satcher, D(2001). The Surgeon General's Call to Action , 
Prevent and Decrease Overweight and Obesity U.S. Dept. of  
General Health and Human Services. 

22. Sleddens, E., kremers, S., De Vries. N, and 
Hijs,C.,(2010)Relationship between Parental Feeding Styles and 
eating behaviors of Dutch Children aged 6-7. 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢٣  

23. Wardle,J.Sanderson,S., Guthrie, C.A., Rapoport, L,& Plomin, R. 
(2002). Parental Feeding and the inter-generational transmission 
of obesity risk.Obesity Research ,10,453-462 



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٢٤ 

  مقیاس أسالیب التغذیة الوالدیة
  الوزن    العمر الزمني     أسم الطفل

  عزیزتى األم
مـــن العبــارات التـــى تصــف بعـــض العــادات الغذانیـــة لطفلـــك  فیمــا یلـــى مجموعــة

والمطلوب أن تقرأ العبارة جیدا ثم تسجل اجابتك وبما یتناسب مدى توافق العبـارة 
  مع العادات الغذائیة لطفلك كما تالحظها 

  دائما  أحیانا  نادرا  العبارة  م
        سلوك األكل (أسلوب تناول الطفل لغذائه) من وجهة نظر األم  
        تناول طفلى كمیات كافیه من الطعام .ی  ١
٢  .         طفلى یأكل أكثر من ثالث وجبات یومیًا
        یتناول طفلى كمیات غیر كافیه من الطعام.  ٣
        اقبال طفلى على تناول بعض األطعمة یختلف من یوم آلخر.  ٤
        یتناول طفلى األطعمة المفیده التى أقدمها له.  ٥
        ات الرئیسه.یأكل طفلى بین الوجب  ٦
        یتناول طفلى المیاه بكمیات مناسبه.  ٧
        یتناول طفلى الفاكهه بكمیات مناسبه.  ٨
         یأكل طفلى ببطء  ً   ٩

        یمضغ طفلى الطعام جیداً   ١٠
        أسلوب التغذیة : الضغط فى مقابل التساهل  

        اضغط على طفلى لیتذوق أنواع جدیده من األطعمة.  ١١
        على طفلى إلنهاء أى وجبه طعام.اضغط   ١٢
        استجیب لرغبة طفلى لتناول أغذیه عالیه الدهون.  ١٣
        استجیب لرغبة طفلى لتناول أغذیه بها مواد حافظه.  ١٤
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        استجیب لرغبة طفلى لتناول المشروبات الغازیه.  ١٥
        أسلوب التغذیة : استخدام الطعام كوسیلة للمكافأة / العقاب  

        ستخدم الطعام كوسیله لمكافأة الطفل.ا  ١٦
        استخدم الطعام كوسیله لعقاب الطفل.  ١٧
        احرم طفلى من تناول األطعمة المحببه له إذا اساء التصرف.   ١٨
        اعد طفلى بالطعام المحبب له إذا احسن التصرف.  ١٩
        استخدم الحلوى كوسیله لمكافأة الطفل.  ٢٠
        استجابة لمؤثر الحاله األنفعالیة للطفل   أسلوب تقدیم الطعام  

        یأكل  طفلى طعاما أكثر من المعتاد عندما یكون غاضبًا .  ٢١
        یأكل طفلى أكثر من المعتاد بالنسبه له عندما یكون سعیدا   ٢٢
        یأكل طفلى أكثر من المعتاد بالنسبه له عندما یكون حزینا.  ٢٣
  ادائم  أحیانا  نادرا  العبارة  م
        قلقا. یأكل طفلى أكثر من المعتاد بالنسبه له عندما یكون  ٢٤
        تناول الوجبات سلوك  

        أقدم وجبات الطعام فى مواعید محدده.  ٢٥
        ال أسمح لطفلى بتناول طعامه أثناء مشاهدة التلیفزیون.  ٢٦
        یتناول طفلى الطعام فى مكان محدد بالمنزل.  ٢٧
        اد األسره عند تناول الوجبات.یجلس طفلى مع أفر   ٢٨
        نهتم كأسره بتناول وجبات غذاء صحیه.  ٢٩
        أحدد لطفلى عدد المرات التى یتناول فیها وجبه خفیفه بین الوجبات.  ٣٠
        أحدد لطفلى كمیات الطعام التى یتناولها بین الوجبات  ٣١
        التشجیع  

        ئعًا فقطاشجع طفلى على تناول الطعام حین یكون جا  ٣٢



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٢٦ 

        اشجع طفلى على تناول أصناف متعددة (تشكیله) من الطعام   ٣٣
        اشجع طفلى على تجربة أغذیه لم یتذوقها من قبل  ٣٤
اشجع طفلى على تذوق كل صنف من اصناف االطعمة التـى أقـدمها لـه   ٣٥

  فى الوجبات
      

        اشجع طفلى على ممارسة الریاضه بإنتظام  ٣٦
 

 
 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد ( الثانىالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢٧  



  ةسمیحه محمد على عطید.  وعالقتها ببعض المتغیرات الروضة أطفالأسالیب التغذیة المنبئة بالسمنة من وجهة نظر أمهات 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٣٢٨ 

Abstract 
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        This study examined  the maternal  feeding styles of their 
preschool children , the current study focused on the following 
questions .  

1- Do maternal feeding styles in vary according child gender? 
2- How  could Feeding styles predict  the children's Obesity? 

 
The researcher has been prepared the Parental Feeding style 

scale: Which includes the following :  Pressure style, using the food as a 
tool  for reward and punishment , emotional feeding, encouragement , in 
addition to.controls meals, 
 Child eating behavior from mother point of view.  

The results has found that 65.8% of the increase in the weight 
attributed the style of the pressure exerted by the mother in exchange for 
leniency , and emotional feeding to be rate 6.1% and instrumental 
feeding (as reward or punishment contributes to 7.9% , encouragement 
contributes 4.2%, control meals contributes 2.9% and the method of 
eating from the mother's point of view contributes 1%. 
     

 
 


