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األدوار والمسؤوليات 
عند تناول الوجبات

يعرف الطفل بفطرته مقدار الطعام الذي يحتاج إليه جسمه 

للنمو بالطريقة الصحيحة المناسبة له. وعندما يعرض عليه 

الكبار كمية أكبر من الالزم أو كمية أقل من الالزم، فإنهم بذلك 

يربكون قدرة الطفل الطبيعية عىل تنظيم مقدار طعامه بنفسه.

توضح إلين ساتر في كتاب “توزيع المسؤوليات في التغذية“ 

أنه كي يتمكن الطفل من تناول طعامه جيًدا، يجب عىل الكبار 

تقديم المقدار الكافي من الدعم وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير 

الفرص. وبالتالي يمكننا الثقة في أن الطفل يتناول ما يحتاج 

إليه، ويتعلم كيف يتقبل الطعام غير المألوف.

يتخذ الكبار القرارات المتعلقة بما يلي:

نوعية الطعام

اعرض أصناًفا متنوعة من الطعام - المألوفة وغير المألوفة. 	•
ضع دائًما شيًئا يحبه الطفل عىل المائدة. 	•

قدم نفس األصناف للجميع. وتُمنع الطلبات الخاصة! 	•

موعد الطعام 
تناول الوجبات في نفس الوقت يومًيا. 	•

قدم وجبات خفيفة مخطًطا لها بين الوجبات الرئيسية مع  	•
الجلوس لتناولها.

شجع عىل عدم تناول أي طعام أو مشروبات )باستثناء الماء(  	• 
بين الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.

مكان تناول الطعام
احرص عىل الجلوس مع األطفال لتناول الوجبات الرئيسية  	•

والوجبات الخفيفة، كلما كان ذلك ممكًنا.

ال تسمح لألطفال باألكل في أثناء اللعب أو الحركة.  	•
 iPad ابعد جميع عوامل التشتيت )مثل التلفزيون وأجهزة 	•

واأللعاب والهواتف(.

يتخذ الطفل القرارات المتعلقة بما يلي:

مقدار ما يتناوله من طعام

اختيار أصناف الطعام التي يفضل تناولها مما ُقدم له. 	•
تناول الطعام عند الشعور بالجوع والتوقف عند الشبع 	•

يجب أال يُطلب منه تناول أكثر مما يرغب فيه. 	•

تناول الطعام من عدمه
اختيار تناول )أو عدم تناول( أي وجبة رئيسية أو وجبة خفيفة. 	•

اختيار رفض أي صنف من أصناف الطعام التي ُقدمت  	• 
بطريقة مهذبة.

تحديد األطعمة التي ال يحب تناولها. 	•

باتباع مبدأ توزيع المسؤوليات، يساعد الوالدان الطفل عىل:

الشعور الجيد حيال تناول الطعام 	•
تعلم تقبل أصناف الطعام التي تتناولها العائلة. 	•

االستمتاع بالوجبات العائلية والتحلي بآداب المائدة في أثناء تناول الطعام. 	•
تناول المقدار الذي يُعزز نموه نمًوا صحًيا. 	•

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لـ Ellyn Satter عام 1986. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول توزيع المسؤوليات في تغذية الطفل 

.bit.ly/2u2FZkP يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،)sDOR( 
.bit.ly/2prwTs9 لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تناول الطعام وفًقا لمبدأ توزيع المسؤوليات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني




