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ٌعٌشوا  أنإلى ما ٌجب تناوله من اجل   األطفال إرشادٌعتبر دور مشرفً التؽذٌة هو 

خاصة متعلقة بالصحة  كما ٌشرؾ المشرفٌن على  أهداؾالوصول إلى  أوحٌاة صحٌة 

الخاصة بالصحة العامة  اإلرشاداتبعض  وإعطاءالعادات الؽذائٌة الجٌدة  األطفالتعلٌم 

فً الهامة لمشرفً التؽذٌة  اإلرشاداتلذلك نقدم هذه الدورة المتواضعة لتوضٌح بعض 

 األطفالرٌاض 

 

 

 

 

 جــدوــانًق
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 اإلتٌكٌتعلم  نشأة  :

 

اختلؾ الباحثون فً أصل ونشأة علم اإلتٌكٌت حٌث ظهرت آداب السلوك مع بداٌة 

الرخاء واالستقرار المدنً الحضري ولكل شعب من شعوب األرض عاداته 

وتقالٌده فً االستقبال واالحتفال بأفراحه وأتراحه ومع تنوع الحضارات المختلفة 

كونت لها آداب سلوك كحضارة الفراعنة والصٌن والٌونان والفرس والرومان 

كانت نتاج مجتمعاتها وبٌئاتها وثقافتها فمثبل  

 

  خبلل  النقوش المرسومة على  جدران المعابد  نظهرت مالفرعونً  فً العصر

ٌتحدث الكتاب عن أصول (   بتاح حوتب)ومخطوطات مثل كتاب الموتى  تعود إلى 

ومعناها وآداب السلوك المتبع مع الموتى وبعض الباحثون ٌرجع أصلها إلى الٌونان  

 وتعنً نظام الطبقات االجتماعٌة ( ستٌكوس ) 

 

  حٌث ٌمثل الدٌن اإلسبلمً منهج  اإلتٌكٌتوللعرب  والمسلمٌن دور كبٌر فً علم

نبوي وضع لنا قوانٌن ونظم تنظم لنا حٌاتنا وعبلقاتنا اإلنسانٌة  فً العصر العباسً  

دور بارز فً توضٌح آداب  السلوك والمعاشرة  وآداب الحوار وذلك موضح فً كتاب 

( التاج فً أخبلق الملوك ) الجاحظ 

 

ومعناها الطابع السمة البارزة  Zeichen وٌرجعها آخرون إلى التعبٌر األلمانً  

 

  مصطلح فرنسً  إتٌكٌتورأى باحثون فرنسٌون إن كلمةTicket  ومعناها بطاقة

.  اإلتٌكٌتدخول المجتمع الراقً وهو التفسٌر األقرب لمدلول كلمة 
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ٌعرؾ اإلتٌكٌت بأنه فن الحٌاة السلوكً أو فن التعامل مع الناس، وهو  تعرٌؾ اإلتٌكٌت

فن ٌشتمل على النشاطات اإلنسانٌة واألمور الضابطة لها، وأصل المصطلح ؼربً، 

ٌُعنى بالتصرؾ بحكمة فً المجتمع، ٌقول   ذٌلوٌرتبط بالسلوك اإلنسانً تحدٌداً، و

فن راٍق، وهو علم آداب السلوك : هكارنٌجً عن اإلتٌكٌت فً كتابه فن التعامل بأن

اإلنسانً ومعاشرة الناس، شأنه كباقً العلوم له قواعد خاصة به، وتنتشر عالمٌاً، 

ٌُظهر الفرد عن طرٌق اإلتٌكٌت سلوكه المهذب وصفاته الحمٌدة و الحسنة التً ٌتعامل  و

اً  ٌّي الفرق بٌن وٌكمن  .بها مع أفراد مجتمعه، وٌعتبر هذا الفن اختٌارٌاً ولٌس إلزام

وهو فن إظهار السلوك البالػ . شان اختٌاري  األول أنوالبروتوكول فً  اإلتٌكٌت

أما الثانً فهو بذات المعنى وإنما .والصفات الحسنة بٌن األفراد فً المجتمعات  التهذٌب

له شكل إلزامً تفرضه أصول التعامل بٌن الدول وممثلٌها وسفرائها فً العالم 

 .الدبلوماسً

ؾ الموسوعة البرٌطانٌة اإلتٌكٌت على أنه سلوك ٌساعد الفرد على االنسجام مع  وُتعرّي

األفراد اآلخرٌن ومع البٌئة التً ٌعٌش فٌها، كما ٌعبر عن التصرؾ الحسن واللباقة فً 

التعامل مع اآلخرٌن مع الحرص على تحسٌن العبلقات معهم، فهو المفتاح الذي ٌؤدي 

فاإلتٌكٌت ،  فٌحترم الفرد ذاته وٌحترم اآلخرٌن كذلكإلى نجاح العبلقات االجتماعٌة، 

بشكل عام هو ما ٌضبط السلوك االجتماعً خاصة بعد أن انفتح العالم على بعضه، حٌث 

أصبح اإلتٌكٌت ضرورة اجتماعٌة ال ؼنى عنها، كما أقٌمت المؤتمرات واالتفاقٌات 

   .الخاصة به منذ زمن

الفنون وعلم قائم بذاته كسائر العلوم، وهو فن وبشكل عام فإن اإلتٌكٌت هو فن كبقٌة 

احترام الفرد لذاته ولآلخرٌن، والتعامل معهم بطرق حسنة ولبقة، وٌمكن القول إن 

اإلتٌكٌت ٌعبر عن األناقة السلوكٌة، فلٌست الحضارة فً األناقة باللباس، والمسكن وما 

  إلى ذلك فقط، بل تتمثل األناقة بالسلوك أٌضاً،

ة اإلتٌكٌت فهً الثقافة اإلنسانٌة الشاملة والتً قلٌبلً ما تختلؾ من بلد إلى أما مرجعً 

الذوق العام، والذوق االجتماعً، : آخر، وتشتمل المعانً العربٌة لمصطلح اإلتٌكٌت

وآداب السلوك االجتماعً، والقدرة على التصرؾ فً المواقؾ الحرجة بفن، وهو عبارة 

ًٌ عن ضبط السلوك االجتماعً وفقاً  للقواعد المجتمعٌة المعاصرة، كما أنه رمز أخبلق

. ٌنبع من داخل اإلنسان، وٌعبر عن تقالٌد المجتمع
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  كلمة اتٌكٌت أصل : 

 

التً تلصق على زجاجة أو وعاء أو  (The Ticket) كلمة فرنسٌة  معناها البطاقة

. للداللة على محتوٌاته ...... كرسً 

  ًواستخدمت الكلمة للداللة على البطاقات التً توزع على المدعوٌن فً الحفبلت ف

القصور الملكٌة فً فرنسا للتقٌد بالتعلٌمات المدرجة علٌها فً حضرة الملك وكبار 

. رجال الحاشٌة 

وأصبح الناس فً كثٌر من المجتمعات  األوربٌة  القرٌبة من فرنسا ٌحبون أن ٌقٌمون 

سبات وٌقلدون أهل الطبقة الراقٌة والبرجوازٌة  الحفبلت والمنا

على  اإلتٌكٌتومن هنا انتشر علم اإلتٌكٌت وأصبحت له مدارس وجامعات ٌدرس فٌها 

انه علم السلوكٌات وطرٌقة تعامل وفق منهج واضح فً الحٌاة وفلسفة تربوٌة ومنطق 

ه على التسامح متاح للناس جمٌعها ٌتعلمها الصؽٌر والكبٌر كً ٌتمكن من تروٌض نفس

. والرضا لكل من حوله 

 

آداب التهذٌب واللباقة 

 

 واللباقة،من التهذٌب عالٌة على درجة  ٌكون أنٌفترض  األطفالالٌومً مع  تعاملالفً 
: التهذٌب مثل استخدام عباراتتدرٌب األطفال على مع 

 

صباح  –تصبح على خٌر  –أحسنت  –عذرا  –عفوا  –شكرا  –آسؾ  –من فضلك )
أرجو  –هل تسمح  –مع السبلمة  –وسهبل  أهبل –مرحبا  –السبلم علٌكم  –الخٌر 

( الخ ...شكرا   –ال أرٌد  –لو سمحت   –المعذرة

 

العبارات أو الكلمات ؟  هذه ٌستخدم الطفلفً أي المواقؾ 

 [من فضلك ]
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فً  اآلخرٌنسترؼب  ألنهابطرٌقة مهذبة  ٌقولها شًء،المساعدة على فعل  ٌطلبعندما 
. همساعدت

 

 [أشكرك ]

حٌنما  أو طٌبا،كبلما  األشخاصأحد  لهعندما ٌقول  أو معروفا،شخصا ما  لهعندما ٌقدم 
 .هدٌة هٌقدم ل أوشخص ما شًء  ٌعطٌه 

 

 [ سؾ أو عذرا آ أنا  ]

. فً حق شخص  أخطأ، أو اآلخرٌنبعمل ٌزعج  قام الطفل إذا

 

 [ أحسنت ]

. عمبل جٌدا أعجبنً  الطفلعمل  إذا

 

 [ شكرا ال أرٌد  –سمحت  إذا –نعم ]

:  كمثال الطفل  سأل إذا

 :القول راؼبا فً ذلك فٌمكن وكانعصٌرا  تشرب أنهل ترٌد 

 
 :القول بٌنما ٌمكن  ،(سمحتنعم لو )

راؼبا فً ذلك   ٌكن الطفللم  إذا( أرٌدشكرا ال )

 

 [ تفضل ]

بالٌد الٌمنى وابتسامة تعلوا الوجه  تقدٌمهمع مراعاة  ما،تقدٌم شً  اد الطفلأر إذا

فً اإلسبلم المائدة  إتٌكٌت

للطعام والشراب آداب إسبلمٌة جمٌلــة، َدلََّنا علٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهذه 

نتقرب إلى هللا ونطٌع الرسول صلى هللا  فبإتباعهااآلداب لها أهمٌة كبٌرة فً حٌاتنا، 

علٌه وسلم، وهً تعلمنا النظام، وتذكرنا بنعم هللا علٌنا، وتجعل البركة فً طعامنا 
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  :ٌتعود علٌها الطفل فً حٌاته الٌومٌة أنالتً ٌجب  وشرابنا، ومن هذه اآلداب

 

 :بسـم هللا

ذكر التسمٌة بصوت يبسم هللا وٌستحب أن : الطعام والشراب ٌبدأقبل أن  ٌقول الطفلأن 

التسمٌة فً أول الطعام أو الشراب  الطفلولو ترك  ،اآلخرٌن األطفالبقٌة مسموع لٌسمع 

بسم هللا أوله وآخره لحدٌث : لسبب ما، ثم تذكر فً أثناء أكله أو شربه ٌستحب أن ٌقول

: عائشة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

: ل أحدكم فلٌذكر اسم هللا تعالى، فإن نسً أن ٌذكر اسم هللا تعالى فً أوله فلٌقلإذا أك"

 " بسم هللا أوله وآخره

  [رواه أبو داوود]

 

 :ألكل والشرب بالٌد الٌمنىا

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

إذا أكل أحدكم فلٌأكل بٌمٌنه وإذا شرب فلٌشرب بٌمٌنه فإن الشٌطان ٌأكل بشماله "

،  [مسلم]"وٌشرب بشماله

  

 :األكل بثبلث أصابع

: لحدٌث كعب بن مالك رضً هللا عنه قال

[ مسلم]"رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌأكل بثبلث أصابع فإذا فرغ لعقها"

  

 :التنفس ثبلثا

: لحدٌث أنس رضً هللا عنه

هو أهنأ وأمرأ : إذا شرب تنفس ثبلثا وقال -أي الرسول صلى هللا علٌه وسلم -كان "

 "وأبرأ

[.  رواه أبو داوود وصححه األلبانً]

 

 :عدم النفخ فً الطعام والشراب

: لحدٌث ابن عباس

 "نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن النفخ فً الطعام والشراب"

[. رواه أحمد وصححه األلبانً]
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 :عدم األكل والشرب واقفا

علٌه و سلم فعن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا 

 "ذاك أشر أو أخبث: فقلنا فاألكل؟ فقال: أنه نهى أن ٌشرب الرجل قائماً، قال قتادة"

  [رواه مسلم]

 

 :األكل مما ٌلً أٌدٌنا، إال إذا كان مما ٌمكن أن ننتقً منه كالفاكهة

من أمام اآلخرٌن ٌؽضبهم وقد ٌؤذي مشاعرهم، وقد ٌؤدي إلى  الطفلألن أكل 

: اشمئزازهم من فعله، قال عمر بن أبً سلمة

كنت ؼبلًما فً حجر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وكانت ٌدي تطٌش فً الصحفة " 

ما ٌا ؼبلم سم هللا، وُكلْ بٌمٌنك، وُكلْ م: ، فقال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم(اإلناء)

 "فما زالت تلك ُطعمتً بعد. ٌلٌك

[.  البخاري]

 

 :ال نعٌب طعاًما أبًدا

فقد كان رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم ال ٌعٌب طعاًما أبًدا، إن أحبه أكله وإن كرهه 

: تركه دون أن ٌعٌبه لحدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه

إذا اشتهاه أكله، وإن لم ما رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عاب طعاما قط، كان " 

[ مسلم]"ٌشتهه سكت

 :أن نحمد هللا فً نهاٌة األكل والشرب

فعلٌنا أن نحمد هللا على ما رزقنا من طعام وشراب، ففً الحدٌث عن النبً صلى هللا 

 :علٌه وسلم

 "إن هللا لٌرضى عن العبد أن ٌأكل األكلة فٌحمده علٌها، أو ٌشرب الشربة فٌحمده علٌها"

: ، وقال علٌه الصبلة والسبلم[والترمذيمسلم ]

من أكل طعاما فقال الحمد هلل الذي أطعمنً هذا ورزقنٌه من ؼٌر حول منً وال قوة "

 "ؼفر له ما تقدم من ذنبه

[. أبو دوود وابن ماجه وحسنه األلبانً]
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 :أن نؽسل أٌدٌنا قبل األكل وبعده

أي طعام تجنًبا للعدوى باألمراض المعدٌة،  بأكلتعلٌم الطفل عادة ؼسل الٌد قبل الشروع 

وٌستحب استعمال السواك أو الفرشاة والمعجون لتنظٌؾ األسنان والفم، وذلك ألن 

ة للمصلٌن لحدٌث ئالنظافة عنوان للمسلم، وتتوكد فً حق من أكل ما فً رائحته إذا

: النبً صلى هللا علٌه وسلم

 "ال ٌصلٌن معنا: ربنا أو فبل ٌق -ٌعنً الثوم-من أكل من هذه الشجرة "

  .وٌقاس على الثوم البصل وؼٌره[ متفق علٌه]

 

  :أن نتذكر نعمة هللا علٌنا وأن ننوي فً أنفسنا أننا نأكل ونشرب لنقوى على عبادة هللا

: قال صلى هللا علٌه وسلم

 "إنما األعمال بالنٌات"

.  فاستصحاب النٌة جعل العادة عبادة ٌأجر صاحبها[ متفق علٌه]

 

 :عدم اإلسراؾ فً الطعام والشراب

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ا من بطنه، بحسب ابن آدم أكبلت ٌقمن صلبه، فإن كان ال محالة " ما مؤل آدمً وعاء شرّيً

 "فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لَنَفسه

[.  الترمذي وابن ماجه وصححه األلبانً]

 

 :والشرابدعوة الحاضرٌن إلى الطعام 

االجتماع على الطعام ٌجعل فٌه بركة، فقد ثبت أن أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 :قالوا

اجتمعوا على : قال نعم،: قالوالعلكم تفترقون؟: ل وال نشبع، قالٌا رسول هللا، إنا نأك"

[. حسنه األلبانً فً الصحٌحة]"ٌبارك لكم فٌه اسم هللاطعامكم، واذكروا 

 : المائدة آداب

و ، و استخدام المنادٌل،و تناول الطعام،  المائدة إلىتتصل بقواعد الجلوس  آداب للمائدة
. األطعمةكٌفٌه تناول بعض 
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:  المائدة على الطفل جلوسقواعد   

o   المائدةعلى المائدة على  جلوس الطفلتحدٌد مكان . 
o ال ٌجلس على المائدة  حتى ٌجلس الكبار  أن. 
o و  األمام إلىو ال بعٌدا عنها و ال ٌمٌل كثٌرا  المائدةقرٌبا من الطفل   ٌجلس ال أن

 .ال للخلؾ 
o ٌجلس فً وضع مستقٌم دون تكلؾ أن. 
o الفم  ولٌس العكس  إلىٌنتقل الطعام من الطبق   أن. 
o ال ٌدفع الكرسً بقوه و ٌحدث صوت مزعج أن. 
o  اآلخرٌنعدم فرد الكوعٌن حتى ال ٌضاٌق . 

 

 

 (تدرٌب عملً)   : طعامالطفل للقواعد تناول 

 .ؼسل الٌدٌن قبل وبعد تناول الطعام -1

 .والشرب باألكلالتسمٌة قبل البدء  -2

 باألكلحتى ٌبدأ الجمٌع  االنتظار  -3

ثم التً تلٌها  أوالالٌسار  أقصىالٌمٌن و  أقصى إلى الموضوعة األدوات استخدام -4

 .المائدةالداخل حسب ترتٌبها على  إلى

على المفرش بل تكون دائما  المستعملة الملعقة أو السكٌنة أو الشوكة تترك ال أن -5

 .على الطبق

 .منهم أبطأعن باقً الحاضرٌن و ال ٌكون  األكلفً  عدم اإلسراع  -6

وعدم ملء الطبق وعد القفز ، من كل شًء قلٌل وتجربةمما ٌلٌه و األكل  -7

من والدته بكل  أومن الطبق البعٌد بل ٌطلب من صاحبه المنزل  والوقوؾ لؤلخذ

 ".األرزممكن قلٌل من :"ٌقول كأن، أدب

 .الشرب أو األكل عند أصوات إصدار أو الفمفً  األكلو  عدم التحدث -8

 .بل ٌضعها فً الطبق الطاولةالشوك على  أوال ٌلقً بقاٌا العظام   -9

 .اآلخرٌن إلىٌتحدث  وهو، فمه إلى الملعقة أو بالشوكةالطعام  تجنب رفع -10

 أحبال :  ٌقول ال أو عابسةبحركات    هاعن ٌعبرحبها ال يوجبه ال  لهقدمت  إذا -11

 .من السبانخ مثبل آكل أن أفضلشكرا شكلها لذٌذه و لكن "  قلولكن ، األكل هذا 

 .منه اآلخرٌنالن هذا ٌنفر  األكل أثناء واألنؾ أو الفم وأ العٌن عدم لمس -12
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، النظرحدث صوتا ٌلفت تو ال  كفمخرجه من تال  الحرارةطعاما شدٌد  عند تناول -13

 شرب القلٌل من الماء كٌمكن كما

 .على طرؾ الطبق ٌتم وضعهاو ، خرجها بهدوءأ بشوكه تشعر إذا -14

 .عفوا: عتذر قائبلا كللتجشؤ دون قصد من تراضطر إذا -15

الطعام  طٌر بقاٌاتحتى ال  كعلى فم كالسعال ضع كامل ٌدي أو كحةلل رت اضطر إذا -16

 . أكلك أكملو  ،عفوا قلثم  ،قلٌبلسكت او  ،األكلعلى 

و  اإلذن بل اطلبالطاولة على  أنتو  كنظؾ انؾتعانً من زكام و ال ت كنت إذا -17

 .عدالحمام ثم  إلىذهب ا

االثنتٌن و  كمعا فً ٌدي األسودمع الفلفل  بالمبلحةمسك اتمرٌر الملح  عند -18

 .قؾت أنمن ؼٌر  كعطٌهما للشخص الذي طلب منوأ

ذهب للحمام لتنظٌؾ ابل  إزالتهاي ؾ كال ٌستخدم ٌدي كطعام بأسنانعلق بقاٌا ال إذا -19

 .أسنانك

و الشوك و السكاكٌن على الطبق  قالالمع ضعالطعام  تناولمن  انتهائكعند  -20

 . المائدةلطرؾ  موازٌة أيبالعرض 

 .ٌقول الدعاء المأثور األكلمن  عند االنتهاء -21

ٌنتظر حتى ٌنتهً  أنبل ٌستحسن  األكلبمجرد انتهائه من  المائدةٌؽادر  أال -22

 .الجمٌع

قواعد استخدام المنادٌل 
 

 الطاولةالمندٌل من رفع ي أنخطوه فً خطوات الطعام  أول
حول العنق مع ثنً  أوفتحة القمٌص  أوٌضع المندٌل على حجره ال على صدره  أن -

 المثنٌة ةالجهألن عندما ٌرفع المندٌل من  األعلىالجهة  إلىالطرؾ المبلمس لركبه 
 .على المبلبس األكلفضبلت من  أيلٌمسح فمه سٌكون متأكد من عدم وقوع 

 فمهالعصٌر فقط و لكن ال ٌمسح  أوٌستعمل المندٌل لٌجفؾ فمه من بقاٌا الماء  أن -
 .بقوه من بقاٌا الطعام

 .ٌمسح  فمه قلٌبل من بقاٌا الطعام قبل الشرب من الكأس أن -
وال ، كاملة الوجبةو حتى االنتهاء من  األكلره ه طوال فتعلى حجر الفوطةٌترك  أن -

 .الطاولةقبل القٌام من  إالٌرفعها 
 .الكرسًعلى  الفوطةٌترك  األكل أثناءقتا عند القٌام مؤ -
و ٌعٌد ، على الٌسار الطبق ثنً وأدون تطبٌق  الفوطةالطعام ٌضع  عند االنتهاء من -

 .ٌقوم أنمكانه بعد  إلىالكرسً 
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طرٌقه الشرب 

 
 .اإلناءٌتنفس فً الكأس و ال ٌشرب من فمه  أال أن -
 أرباعها ثبلثة إلىماء فبل ٌمؤل الكأس حتى حافتها بل ٌمؤلها  أوسكب شرابا  إذا -

 .فقط
 أيبهدوء حتى ال ٌحدث  الطاولةال ٌشرب بصوت مسموع و ٌضع الكأس على  أن -

 .صوت
من  إلىبنظر  أنٌنظر فً جوؾ الكأس ال  أنٌجب الماء أو العصٌر  حٌن ٌشرب  -

 .حوله الن منظره و هو ٌفعل ذلك لن ٌكون جمٌبل
 .آخرشًء  أوبعد شرب الماء  المائدةٌستحسن مسح فمه بفوطه  -
علٌه  –بالطعام  مآلنو كذلك ال ٌشرب الماء و الفم ، ال ٌشرب الماء دفعه واحده أن -

. الشراب من عنقها و بٌدٌه الٌمنى نٌهآبٌمسك دائما  أن
 

 (البٌتزا)ة طعمبعض األ أكلكٌفٌه 
شرائح  إلىلم تقطع البٌتزا و تقدم  له على هٌئه شرائح ٌقوم هو بتقطٌعها  اذإ

و  بالشوكةٌتم تناولها  ساخنةو عندما تكون ، الببلستٌك  بالسكٌن متساوٌة
و ٌتناولها بدون الشوكة و  شرٌحةٌمسك كل  أن أٌضاو من المقبول ،السكٌن
. السكٌنة

 
 طاووكشٌش  أوشٌش الكباب 
قطع  نزالإل األخرىبالٌد  الشوكةو ٌستخدم ، علٌها الكباب بٌده المثبتةٌمسك الخله 

 بحركةمع تحرٌك الخله  األعلىالطبق عن طرٌق الضؽط على القطع من  إلىالكباب 
ٌتم  ذلك ٌضع الكباب فً  أنو بعد ، دائرٌة

. الشوكةعند تناولها بالسكٌن و  القطعةجانب واحد من الطبق و ٌتم تقطٌع كل  
 

 حالمل   

منه ال ٌمد ٌدٌه عبر  أراد إذاو  ،تذوقهاقبل  إال أطعمهالملح لما ٌتناوله من  ٌضٌؾ ال أن
فوق الطعام للحصول على زجاجه الملح لكن ٌطلبه من الشخص الذي  أو المائدة

. أوالٌستخدمها 
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: الحساء
و ، فً اتجاه بعٌد عنه الملعقةتؽمس ، عمٌقكان مقدما فً طبق  أنلتناول الحساء  -

 به أوكان ؼٌر ذلك  إذا أما، كان الحساء خفٌفـا إذا الملعقةٌشرب الحساء من جانب 
ال مانع من ، الملعقةفٌستعمل طرؾ ، ما شابه ذلك أوشعٌرٌه  أو متقطعةخضروات 

الشخص ٌمٌل الطبق بعٌدا عن جهة  أنفٌه على  ملعقة آخر ألخذطبق الحساء  إمالة
 .األمام إلىو لٌس 

على  الملعقةو عند االنتهاء من تناوله ٌضع ، عند تناول الحساء صواتاأال ٌصدر  أن -
 .جانب الطبق المقدم علٌه

حتى ٌهدأ قلٌبل  اآلخرٌنالتحدث مع  األفضلساخن و من  وهال ٌتناول الحساء و  أن -
 .أبداوال ٌحاول النفخ فٌه ، 

 
: االسباجتً ةالمعكرون

 الشوكةعلى العكس تماما و ٌتم ذلك عن طرٌق ، ولكنها ، تبدو صعبه فً تناولها 
بحٌث ال  بالشوكةهً المعٌار فً تحدٌد الكمٌه التً ستناولها  الملعقةبالطبع و تكون 

ثم تلؾ حول  ةفً المعكرون الشوكةتوضع ، فً نفس الوقت من الكمٌه  اإلكثارٌتم 
فً  إلدخالهامساك خٌوطها  بٌده إٌتجنب  أنعلى و ٌحرص ، الملعقةبمسانده  الشوكة

. األعلى  إلى الشوكةرفع  أوفمه 
 
 

: األسنانقواعد استخراج بقاٌا االطعمه من 
فً استخراج بقاٌا الطعام وهو  األسنانخله أو  أصابعهؼٌر مسموح له بأن ٌستخدم 

كان ال  إذاو ، و ٌنتهً من طعامه المائدةو علٌه االنتظار حتى ٌترك  مائدةعلى 
تؤلمه بشده علٌه باالستئذان و الذهاب للحمام لتنظٌؾ  أسنانهٌستطٌع االنتظار الن 

. بدون حرج األسنانٌطلب خله  أنو ال ٌنسى  أسنانه
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 :إتباعهاسلوكٌات ٌجب على مشرفة التؽذٌة  -
 .تعاملها مع الطفل : أوال  -

  مخاطبة الطفل بتهذٌب مع عدم رفع الصوت. 

  (.عذرا –لو سمحت ) لتهذٌب السحرٌة أثناء التحدث لهم مثل كلمات ااستخدام 

  عدم تشجٌع الطفل على التمادي بسلوكٌات ؼٌر مقبولة على المائدة بؽرض
 .على تناول الطعام  تشجٌعه

  تعوٌد الطفل على النظام قبل وبعد الجلوس على المائدة. 

  عادة  ٌتعلم عادات المائدة عن  ألنهقدوة حسنة  مشرفة التؽذٌة  تكون أنٌجب
 .اآلخرٌنطرٌق تقلٌد 

  موعد وجبة الطعام وقت ممتع ٌجتمع فٌه مع من ٌحب أنتعلٌم الطفل. 

  المزٌد، فضلك، أرٌدمن  شكرا،تعوٌد الطفل على قول بعض العبارات الجمٌلة مثل 
 .الطعامٌحمد هللا فً نهاٌة  المائدة، واناالستئذان عند ترك 

 بنفس راضٌة تلبٌة الطلبات. 
 
 
 

 
 

 .مع المعلمات  تعاملها: ثانٌا  -

 االحترام المتبادل والتعامل برحابة صدر. 

  المدرسً أو الفصل مطعم المساعدة المعلمة فً ضبط النظام داخل . 

  المنظومة المدرسٌة  أفرادكونً لطٌفة بتعاملك مع جمٌع. 
 

 
 .المدرسٌة اإلدارةتعاملها مع  :ثالثا  -

  المهنة  بأخبلقٌاتااللتزام. 

  المحافظة على الدوام. 

  اإلدارةالتعامل بلباقة والتقٌد بتنفٌذ أوامر. 

  العافٌة  بالصحة و اإلخبللمبلحظات من شانها  أيفً حال وجود  اإلدارةتبلٌػ
 .الؽذاء أوللطفل 
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 :-ذوي االحتٌاجات الخاصة  األطفالالتعامل مع 

  بالمعاملةبالتكلؾ  إشعارهمطبٌعٌٌن وعدم  كأطفالالتعامل. 

  المناسبة التً ال تسبب الحرج لهم  األلفاظاختٌار. 

  اآلخرٌنلمساعدة  بحاجته أشعرة أنتقدٌم المساعدة بشكل تلقائً دون. 

 قدراتهبحدود  عمل بصورة طبٌعٌة بأيالطفل  كةاأشر. 

  معه أتعاملمعرفة نوع الصعوبة التً ٌعانً منها الطفل الذي . 

 كذلك بأنه نفسهفً حٌاتنا سٌكون فكرة عن  بأهمٌته أشعرناهفان  بأهمٌته أشعره. 
 

 :لمشرفة التؽذٌة  الشخصٌةالنظافة 
البكتٌرٌا المسبب للتسمم الؽذائً قد تحٌط بٌدٌك ومبلبسك وجسدك  أنتعلمٌن  أنت

. ولكن ٌمكن تجنب كل ذلك عن طرٌق الممارسات الشخصٌة للنظافة 
 واألمانقصوى فً احتفاظ الؽذاء بالجودة  أهمٌةتعتبر النظافة الشخصٌة ذات  ـ

. الصحً
ٌسبب تلوث المنتج مما ٌؤدي  أنمستوى المنخفض من النظافة الشخصٌة ٌمكن وال
. حدوث حالة مرضٌة للمستهلكٌن  أوفساد الؽذاء  إلى

ــ :الشخصٌةاالعتبارات الصحٌة  

درجة مرتفعة من النظافة الشخصٌة لمنع تلوث  مشرفة التؽذٌةٌتوفر لدى  أنٌجب  (1
  الطعام

 .الرأسؼطاء  أوتماما بشبكة  الشعر تؽطٌة (2
فً منطقة تقدٌم ( عامة  اإلكسسوارات) عدم استخدام الخواتم والساعات  ٌفضل (3

 .العمل 
. الصحً  األمان األظافر لتوفٌرقص   (4

 

 :-المظهر الشخصً لمشرفة التؽذٌة 

 .الخاص بمشرفات التؽذٌة  بالزىالتقٌد  (1
فً  الرأس أؼطٌةتكون  أنتكون المبلبس الخاصة بالعمل نظٌفة كما ٌجب  أنٌجب  (2

 حالة نظٌفة 
 فً الؽذاء األلٌاؾال تكون المبلبس ذا وبر لمنع تساقط  أنٌجب  (3
 .بالؽذاء أثناء مزاولة العمل القفازات الخاصةلبس  (4
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 (عملًتدرٌب )   كٌفٌة ترتٌب مائدة الطعام

 

 –ؼداء  –فطور )نوع الوجبة إتٌكٌت إعداد موائد الطعام مختلفة وٌختلؾ باختبلؾ 
األهم ، المائدة  العائلٌة المنزلٌة ٌستخدم أقل عدد ممكن من األدوات لتحضٌر أو( عشاء 

فالحاجة ، وٌما أنة تقدم على هذه المائدة وجبة واحدة وطبق حلو واحد. فً االستخدام
 .ة وسكٌن وملعقة واحدةلشوك: تكون فقط 

 
 

  :وٌمكنك استخدام األدوات التالٌة 
 

 .ٌوضع الطبق على المائدة أمام الشخص مع مراعاة ترك مسافة مناسبة  .1
 .شوكة على ٌسار الطبق .2
 .سكٌن على الناحٌة الٌمنى من الطبق .3
أو ملعقة الحلو إلى الخارج أي على الناحٌة الٌمنى من   الشوربةثم ملعقة  .4

 .السكٌن
 .من األعلى  كوب للعصٌر أو أي مشروب على الناحٌة الٌمنى أمام السكٌن .5
إذا كان هناك استخدام له إلى الٌسار أمام الشوكة مع وضع السكٌن ، طبق للزبد .6

 .الخاص بالزبد فوق الطبق
 .طبق للسلطة إلى الٌسار من الشوكة .7
 .فوطة على ٌسار الشوكة أو على الطبق الرئٌس .8
للقهوة أو الشاي مع الطبق الخاص به إلى الٌمٌن من  (أو كوب عصٌر)فنجان  .9

 .توضع الملعقة فوق طبق فنجان الشاي أو القهوة. السكٌن والمبلعق الرئٌسة
ٌوضع طبق الوجبة الرئٌسة بمجرد جلوس أفراد العائلة على المائدة ثم ٌقدم  .10

إذا  أو أن ٌقؾ كل فرد أمام رب أو ربة العائلة. الطعام مارا بكل طبق فً مكانه
 .كانت مسئولة عن تقدٌم الطعام ثم ٌأخذ كل فرد طبقة لكً ٌجلس فً مكانة
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المناسبة لؤلطفال   أدوات الطعام

تكون  أنالمنزلٌة ووسائل النظافة الشخصٌة لكل فرد ٌجب  األدوات أنمن الواضح تماما 

ولكن . الصؽار ٌتعلق باألطفالبشكل صارم فٌما  المبدأٌبلحظ هذا  أنوٌجب .خاصة به 

نوع  الخاصة ؟ ما ألطباقهالٌومٌة ؟ على سبٌل المثال هل ٌحتاج الطفل  األشٌاءماذا عن 

ٌتناولها الطفل وكٌفٌة اختٌارها والعناٌة بها بشكل صحٌح   أنالتً ٌجب  األطباق

 األطباق 

ٌجب أن تتوافق أطباق األطفال مع االحتٌاجات وعمر 

األولى من األؼذٌة التكمٌلٌة لٌست كبٌرة الحجم  األجزاء.الطفل

 .لذا ٌجب أال تكون األطباق األولى كبٌرة وعمٌقة

وكلما كان الطفل ٌأكل ، كلما زادت حاجته إلى تؽٌٌر حجم الطبق مع مراعاة عمق الطبق 

وعلى الرؼم حقٌقة أن الببلستٌك منتقد بسبب عدم التوافق البٌئً ،فان  أؼذٌة .وثباته 

فال األكثر مبلئمة هً الببلستٌك ، إن الزجاج والبورسلٌن األط

والسٌرامٌك من المواد الهشة للؽاٌة وقابلة للكسر وتسخن 

 .بسرعة 

 

 وعاء كوب الشرب 
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ٌجب أن ٌكون الكوب مثل أي طبق إلطعام األطفال، مرٌحا وآمنا ومن األفضل أن ٌكون 

 .من الببلستٌك

من المبلئم االحتفاظ بكوب كامل بٌد واحدة ، بحٌث ٌمكنك   ٌرجى مبلحظة انه لٌس 

ٌجب أن ٌكون حجم . الحصول على كوب بمقبضتٌن أو بدون مقابض على اإلطبلق 

 .الكوب صؽٌرا ، من اجل راحة الطفل الصؽٌر

 المبلعق والشوك 

المبلعق المعدنٌة والشوك ال تصلح . هناك حاجة إلى أدوات ا لمائدة الخاصة لكل طفل 

لهذه المرحلة العمرٌة والخٌار األمثل األدوات الببلستٌكٌة المصنوعة من الببلستٌك 

الؽذائً عالً الجودة ، ٌجب أن ٌكون للمكونات أسنان مدورة مرٌحة للطفل لدٌها مقبض 

 ٌنزلق من كؾ الٌد خاص ومنحنً خفٌفة الوزن ومطاطً حتى ال

 

 

 

 

 :-ما ٌنبؽً أن تكون علٌه مواصفات أطباق الصؽار



20 
 

أمانا للطفل هً المصنوعة من الببلستٌك ،مع  األكثرمواد آمنة ، أن األدوات  .1

مراعاة أن ٌكون على األطباق عبلمة أنها مناسبة للحرارة ، والحقٌقة أن 

 .الببلستٌك دون المستوى تطلق مواد سامة عند تسخٌنها 

 مع.أطباق لؤلطفال بشكل أفضل من المتاجر المتخصصة أو الصٌدلٌات شراء .2

 .مبلحظة شهادة الجودة للموردٌن 

ٌجب أن ٌكون ( الشقوق  –الرقائق ) ال ٌنبؽً أن ٌكون لؤلطباق نفسها أي ضرر   .3

لها حواؾ ناعمة على نحو سلس دون تروس إذا كان فً عملٌة استخدام شًء ما 

 .كسر أو تصدع ٌجب استبدال األطباق

ورسم .لوان والصورمن حٌث األ لئلنتباهأطباق األطفال ٌجب أن تكون مثٌرة  .4

الصور ٌجب أن تكون ذات جودة عالٌة، والتحقق مما إذا كان الطبلء ٌصبػ أثناء 

 .الؽسٌل أو االستخدام

تصمٌم بسٌط بشكل أساسً، ٌنطبق هذا على  لؤلطباقن األفضل أن ٌكون م .5

 .، الن بعض النماذج لدٌها أماكن ٌصعب الوصول إلٌها  أثناء الؽسٌل  األكواب

 
 

 
 

نستخدم الشوكة والسكٌن؟ كٌؾ 

هناك قواعد خاصة إلعداد المائدة قبل تقدٌم الطعام 

مبلعق .. بوضع أدواتها فً أماكنها الصحٌحة أطباق

لكن هل .. أكواب.. فوط المائدة.. سكاكٌن.. شوك

وما هً قواعد ، تعرؾ كٌؾ تستخدم هذه األدوات

اإلتٌكٌت الخاصة بها؟ 

 

 

 

فوط المائدة 
هً إحدى أدوات المائدة وتستخدم مثل باقً األدوات األخرى وهً اولى االدوات التً  

... تستعمل عند الجلوس على المائدة 
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المائدة من األقمشة أو الورق بألوان متعددة وأحجام مختلفة ( منادٌل)تصنع فوط 
 وتصمٌمات مبتكرة وتعد من مكمبلت مائدة الطعام بحٌث توضع فوقها بطرق جذابة

. فتضفً علٌها جماال وزٌنة
 
 
 
 
كٌؾ تستخدم فوطة المائدة؟  
(. الحجر)بمجرد الجلوس على المائدة توضع الفوطة على الفخذٌن   -1
. على الصدر أوتحت الرقبة  أو ال ٌتم وضع الفوطة على ٌاقة القمٌص -2
 
. مسحها بعنؾوال ٌتم  بخفة( الشفاه) بعد االنتهاء من تناول الطعام ٌتم الربت على -3
 
. من الممكن أن تترك الفوطة بعد االنتهاء كلٌة من تناول الطعام ٌسار الطبق -4
 .فً حالة الراحة أو الذهاب الى أي مكان توضع على الكرسً أو على جهة الٌمٌن -5

 

 طاولة الطعام علىإتٌكٌت الجلوس 

الطٌبة أو السٌئة   لبلنطباعات العبلمات الجلوس عند طاولة مائدة الطعام هو أحد 

. لؤلطفال إٌجابٌة ومرضٌة  االنطباعات علٌه فلنحرص على أن تكون و

 

فً فك ربطة  مشرفة التؽذٌة  تبدأ. الطعام نبدأ ذلك من استخدام منادٌل طاولة  .1
وتبقى المنادٌل على الفخذٌن حتى االنتهاء ٌل ووضعها على منطقة الفخذٌن المناد

وٌمكن أن ٌتخلل ذلك تحرٌك طرؾ من أطراؾ المنادٌل لمسح الفم من . من األكل
 .االنتهاء من األكلأثار األكل عند 

 
 

ضروري ٌترك المندٌل على  فً حالة الحاجة إلى القٌام عن طاولة الطعام  لسبب .2
الكرسً حٌث أن وضع المندٌل على الطاولة على ٌمٌن الطبق الرئٌس هً رسالة 

 .تعنً االنتهاء من األكل
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الشوربة عند االنتهاء منها  زبدٌةمن اإلتٌكٌت أٌضا عدم ترك ملعقة الشوربة فً  .3
اء وكذلك مبلحظة عدم ترك أي من األدوات سو.... بل تركها فً طبق الزبدٌة

بل ضع كل قطعة . فهذا خارج عن أصول اإلتٌكٌت.. السكٌن أو ؼٌرها على الطاولة
فملعقة الشاي أو القهوة توضع بعد استخدامها الطبق . فً الطبق المناسب لها

. الحامل للكوب 
 

 

 الحوار والتواصل على مائدة الطعام

لٌس الهدؾ من الجلوس على مائدة الطعام هو تناول الطعام واألكل فقط وإنما هو 

التً ٌجب  األمورفرصة لتبادل األحادٌث البسٌطة والمتنوعة وهناك بعض 

: مراعاتها أثناء التحدث على مائدة الطعام وهً 

 ء ال تتحدث أبدا أثناء تواجد األطعمة فً الفم ألن ذلك ٌتعارض مع ؼلق الفم أثنا

 .المضػ 

  بالحدٌث  فالكبلم حول المائدة ٌعتمد على تجاذب أطراؾ الحدٌث  االستئثارعدم. 

  الحفاظ على نبرة صوت معتدلة وعدم إحداث ضجة أثناء الحدٌث. 

  وضع أدوات المائدة فوق الطبق أثناء الكبلم وعدم تحرٌكها واستخدامها لئلشارة

  .أبدا 
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 الخاتمة                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع                     

 

إن لمشرفة التؽذٌة دور كبٌر فً رٌاض األطفال فهً تساعد 

على توعٌة الطفل وتدرٌبه على العادات والسلوكٌات الصحٌة  

التً تساهم فً تنشئة طفل واعً ومهذب ولبق ٌحسن التصرؾ 

 فً المواقؾ المختلفة فً المجتمع ضمن الضوابط الدٌنٌة 
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 المؤلف أمٌرة بنت / سلوكٌات الطفل من األلف إلى الٌاء  --تٌكٌت و اإل أطفالنا

 .ناصر الصاٌغ 

  خالد بن صالح  المنٌف . د/ ذوقٌات ألناقة الروح والسلوك. 

  د الفتاح رضواننادٌن ضاهر / علم ولٌاقة  اإلتٌكٌت 

  صبحً سلٌمان/ والمراسم والبروتوكول  اإلتٌكٌتفن 

  محمود عب/ والبروتوكول  اإلتٌكٌتفن 

  أبً عبد هللا محمد البخاري اإلمام/ صحٌح البخاري 

 http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_n

o=1637 

 https://www.bayt.com/ar/specialties/q/304839/%D9%85% 

 http://bn.promosurga.com/veshhi-dlya-malyisha_pervaya-

posuda-dlya-rebenka.html 

 


