دالیل بدغذایی کودکان و راهکارهای اصالح آن

کودکان بدغذا را چگونه غذاخور كنيم؟
برخــی از کــودکان بــرای ایــن کــه بــه انــدازه ای کافــی غذا
بخورنــد .نیــاز بــه کمــک والدیــن دارنــد .در واقــع مشــکل
تغذیــه و بدغذایــی کــودکان ،مشــکل شــایع و نگــران
کننــده ای بــرای والدیــن اســت.
تصــور ذهنــی مــا دربــاره کــودکان ایــن اســت کــه همــه
آنهــا بــه طــور ذاتــی و طبیعــی بایــد بــه غــذا خــوردن عالقــه
داشــته باشــند و زمانــی کــه گرســنه شــوند بــه راحتــی ســر
ســفره یــا میــز بنشــینند تــا غذایشــان را بخورنــد امــا حقیقــت
ایــن اســت کــه برخــی از کــودکان بــرای ایــن کــه به انــدازه
ای کافــی غــذا بخورنــد .نیــاز بــه کمــک والدیــن دارنــد .در
واقــع مشــکل تغذیــه و بدغذایــی کــودکان ،مشــکل شــایع و
نگــران کننــده ای بــرای والدیــن اســت .در ایــن مقالــه قصــد
داریــم شــما را از مهــم تریــن دالیــل بدغذایــی کــودکان و
راهکارهــای برخــورد مناســب بــا ایــن مشــکل آگاه کنیــم.

 -6بی توجهی به استقالل طلبی کودک.
مخالفــت در امــر غــذا خــوردن مــی توانــد نوعــی میــل بــه
اســتقالل در کــودک باشــد ،یعنــی کــودک دوســت دارد
خــودش غــذا بخــورد و قاشــق را بــه دســت بگیــرد و اگــر
مــادر روی تمیــزی و پاکیزگــی بیــش از حــد تمرکــز کنــد
یــا وســواس داشــته باشــد مبــادا لبــاس هــای کــودک کثیف
شــود یــا غــذا را روی زمیــن بریــزد؛ یک کشــمکش قدرت
بیــن مــادر و کــودک بــه وجــود مــی آیــد .از یــک طــرف
مــادر مــی خواهــد کنتــرل اوضــاع را بــه دســت بگیــرد
و خــودش بــه کــودک غــذا بدهــد و از طــرف دیگــر
کــودک اصــرار دارد خــودش کارهایــش را انجــام دهــد.
توصیه هایی برای والدین
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر فرزنــد شــما بــه راحتــی
غذایــش را مــی خــورد و بــه غــذ خــوردن عالقــه نشــان
مــی دهــد ،یــا در وزن و قــد مشــکلی نــدارد ،الزم نیســت
از روش هــای زیــر اســتفاده کنیــد امــا در صورتــی کــه
کودکــی داریــد کــه اگــر او را رهــا کنیــد بــه انــدازه کافــی
غــذا نمــی خــورد یــا نمــی توانیــد او را تنهــا بــرای خــوردن
غــذا یــک جــا بنشــانید ،ایــن راه هــا بــه کارتــان خواهــد
آمــد.
ابتدا از روش نادیده گرفتن استفاده کنید.
اگــر فرزندتــان ناگهــان عالقــه اش را بــه غذایــی از دســت
مــی دهــد و از خــوردن آن امتنــاع دارد ،بــه ایــن موضــوع
توجهــی نکنیــد .اجــازه دهیــد آنچــه دوســت دارد ،بخــورد
و آنچــه را نمــی خواهــد ،نخــورد و پــس از اتمــام زمــان غذا
خــوردن ،ظــرف غذایــش را بــدون هیــچ اشــاره و اهمیتــی
برداریــد .اگــر مشــخص کــرد از کــدام مــاده غذایــی بــدش
مــی آیــد ،در حالــی کــه قبــا آن را مــی خــورده اســت،
حساســیت نشــان ندهیــد و چنــد روز بعــد دوبــاره آن مــاده
را در غــذا بریزیــد .احتمــاال غذایــش را مــی خــورد چــون
مــی دانــد عالقــه نداشــتن او توجــه کســی را جلــب نکــرده
و بایــد بــه دنبــال راهــی دیگــر بــرای جلــب توجــه باشــد.
سال شانزدهم  /تیـــر ماه  / 96صفحه 7

دالیل بدغذایی کودکان
ابتــدا بایــد علــت بدغذایــی یــا کــم خوراکــی کــودک
خــود را بفهمیــم .بــرای فهــم علــت ،زیــاد راه دوری نرویــد،
علــت را عمومــا در رفتــار و شــیوه هــای فرزندپــروری
خــود راحــت تــر مــی توانیــد پیــدا کنیــد .در واقــع بــه غیــر
از علــت بیمــار بــودن کــودک ،ماننــد عفــوت مجــاری
ادراری یــا بیمــاری هــای دیگــر ،کــه مــی توانــد بــر تغذیــه
کــودک تاثیــر منفــی بگــذارد ،ســایر علــل بــه مســائل
والدینــی مربــوط مــی شــود .بــرای آنکــه کمــی در ایــن
زمینــه کمــک تــان کــرده باشــیم ،در ادامــه ،بــه ذکــر چنــد
نــوع رفتارهــا ،کــه گرایــش بــه کــم اشــتهایی را در کودک
افزایــش مــی دهــد ،اشــاره مــی کنیــم:
 -1مــادر یــا دیگــر مراقبیــن کــودک بــه دفعــات از غــذا
بــه عنــوان ابــزاری بــرای تنبیــه کــودک اســتفاده مــی کننــد.
مثــا او را مجبــور مــی کننــد غذایــی را کــه دوســت نــدارد
بخــورد ،کــودک نیــز ایــن عمــل را مــی آمــوزد و لجبــازی
خــود را از طریــق غــذا نخــوردن نشــان مــی دهــد.
 -2به ساعات غذا خوردن اهمیت داده نمی شود.
رعایــت دقیــق ســاعت غــذا خــوردن و داشــتن برنامه
غذایــی ،بــه کــودک اهمیــت خــوردن غــذا
را نشــان مــی دهــد.

 -3ســخت گیــری بیــش از حــد در آداب تغذیــه نیــز غــذا
خــوردن را در ذهــن کــودک تبدیــل بــه عملــی مــال آور
مــی ســازد.
تــا حــدودی طبیعــی اســت غــذا از قاشــق کــودک بریــزد
یــا تمایــل داشــته باشــد از غذایــی بیشــتر و از غذایــی دیگــر
کمتــر بخــورد ،بنابرایــن نبایــد حتمــا اصــرار داشــت هــر
آنچــه و بــه هرگونــه کــه والدیــن مــی پســندند کــودک نیــز
بــه همــان طریــق عمــل کنــد.
 -4وقتــی غذاخــوردن در محیطــی بــه دور از آرامــش و
همــراه بــا کشــمکش والدیــن بــا یکدیگــر انجــام مــی شــود.
در ایــن هنــگام نمــی تــوان انتظــار داشــت کــودک بــه
حضــور در ایــن موقعیــت تمایلــی نشــان دهــد .زیــرا وقــت
غــذا خــوردن ،بــرای او همیشــه تداعــی کننــده مشــاجرات
والدیــن خواهــد بــود.
 -5برخــی مــادران بیــش از حــد نگــران غــذا خــوردن
کــودک هســتند.
هنگامــی کــه مــادر آن بــه صــورت افراطی نســبت بــه تغذیه
کامــل کــودک اظهارنگرانــی مــی کننــد ،معمــوال بــا قاشــق
و ظــرف غــذا بــه دنبــال کــودکان راه مــی افتنــد و تصــور
مــی کننــد بــا ایــن عمــل تغذیــه کامــل و مــورد نظرشــان
امکانپذیــر اســت؛ حــال آنکــه اصــرار بیــش از حــد بــه غــذا
خوردناشــتیاق کــودک را از میــان مــی بــرد و کــودک از
غــذا بــه عنــوان شــیوه ای بــرای جلــب توجــه اســتفاده مــی
کند.
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