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الصبر يؤتي بثمار 
أفضل من الضغط

كثيرًا ما نتوقع من األطفال معرفة كيفية تناول الطعام واالستمتاع 

باألصناف المختلفة، ولكننا ننسى أنها مهارة يجب عليهم تعلمها من 

الكبار أوالً - شأنها شأن قيادة الدراجة أو كتابة اسمهم أو تنظيف أسنانهم.

يتعلم الطفل هذه المهارة بصورة أفضل، عندما يفهم الوالدان احتياجاته، 

ويقدمان له الكثير من الفرص لتجربة أصناف الطعام المختلفة، ويثقان 

في قدرته عىل التعلم، ويعتمدان عىل الثقة فيه وليس الضغط عليه.

ما الذي يمكن للكبار توقعه من الطفل
 يبدأ الطفل في التعامل بأريحية مع الطعام من خالل التعرض له - 

أي رؤيته أو لمسه أو شمه أو تذوقه. وقد يحتاج الطفل إىل عشرات 

الفرص للتعرض للطعام قبل تعلم تناوله. ومع أصناف الطعام 

الجديدة، يمكن للطفل:

النظر إليها دون تذوقها. قد يحتاج الطفل إىل رؤيتك وأنت  	•
تتناول الطعام عدة مرات قبل أن يرغب في تجربته.

لمس الطعام واللعب به، دون تذوقه. 	•

وضع الطعام في فمه لمعرفة مذاقه وملمسه، ثم إخراجه. 	•

ابتالع الطعام دون تناول المزيد. 	•

ال تضغط أبًدا عىل طفلك لتناول الطعام
نقصد بالضغط هنا أي شيء قد تفعله أو تقوله لحمل الطفل عىل 

تناول المزيد أو تناول مقدار أقل من الطعام أو تناوله بطريقة تختلف 

عّما قد يرغب فيه الطفل بنفسه. قد ينجح الضغط في إجبار الطفل 

عىل تناول الطعام بطريقة مختلفة في هذه اللحظة، ولكنه عادة ما 

يُعطي نتيجة عكسية عىل المدى الطويل. وبالضغط، ال يستمتع 

الطفل بتناول طعامه وتتقلص أصناف الطعام التي يرغب في تناولها. 

كما يُعلمه الضغط تجاهل شعوره بالجوع والشبع، وإرباك قدرته عىل 

تنظيم مقدار طعامه بنفسه. قد يكون الضغط في صورة:

محاولة إجبار الطفل عىل تناول أصناف معينة. 	•

محاولة إجبار الطفل عىل تناول قدر أكبر.  	•

محاولة إجبار الطفل عىل تناول قدر أقل.  	•

استخدام الرشاوى أو المكافآت لحمل الطفل عىل تناول الطعام. 	•

محاولة إجبار الطفل عىل تناول أصناف قبل استعداده لها.  	•

محاولة إدخال بعض األصناف خلسة له.  	•

تذكر:
األطفال بارعون في اكتشاف أساليب الضغط؛ فإذا ضغطت عىل الطفل لتناول المزيد، فإنه سيتناول مقداًرا أقل دائًما. وإذا ضغطت 

عىل الطفل لتناول مقدار أقل، فإنه دائًما ما سيتناول المزيد.
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 يمكن للطفل االسترخاء وتناول طعامه بأفضل ما يكون عندما يقدم 

له الكبار المقدار الكافي من الدعم وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير 

الفرص. وبمجرد إتمام دورك في التغذية )اختيار النوعية وموعد تناول 

الطعام ومكانه(، اسمح للطفل بأداء دوره )اختيار تناول الطعام من 

عدمه ومقدار ما يرغب في تناوله(. للتأكد من عدم ممارسة الضغط 

عىل الطفل عند تناول الطعام، اتبع هذه النصائح:

قدم دائًما عىل المائدة صنًفا من الطعام الذي يعرفه الطفل.  	•
 وضع األصناف الجديدة مع األصناف التي تعرف أن طفلك 

 يحبها. النشويات )الخبز واألرز والباستا( خيار “آمن” وجيد 

لمعظم األطفال. 

اطلب من طفلك مساعدتك في إعداد الوجبة، كأن تأخذه معك  	•
إىل البقالة للتسوق أو أن تطلب منه غسل الطعام أو تقطيع 

الخس أو إعداد المائدة أو تقليب الصلصلة أو وزن المقادير.

تحدث عن صفات الطعام المحسوسة )أي مذاقه وملمسه  	• 
 ولونه ورائحته( لمساعدته عىل معرفته. مثال: “الكيوي أجعد 

من الخارج وناعم وحلو من الداخل. أظن أن طعمه يشبه الفراولة 

إىل حد ما.”

للقدوة الحسنة تأثير كالسحر. تناول نفس األصناف التي تريد أن  	•
يتناولها طفلك، فإذا رآك الطفل وأنت تتناول الطعام وتستمتع 

به، فإنه عىل األرجح سيتناوله أيًضا.

اسمح لطفلك بتذوق الطعام وبصقه بطريقة مهذبة في المنديل  	•
إذا لم يعجبه.

اسمح للطفل بممارسة فضوله الفطري، فقد يلمس الطعام  	•
الجديد أو يشمه أو يلعقه للتعرف عليه.

استخدم فكرة الغموس أو الطعام اللين لتعلم طفلك حب أنواع  	•
معينة من الفاكهة والخضراوات.

قدم نفس الطعام بطرق متنوعة: كنيئ ومطبوخ وكامل ومقطع  	•
وهكذا.
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