
البدنية  األنشطة 
– أن تتحرك 

ما هي فوائد الحركة؟
يحول النشاط البدين دون اإلصابة بالعديد من األمراض، وتتأثر 
وظائف املخ بالحركة بشكل إيجايب. وينعكس مفعولها جسديا 

ونفسيا معا. وتعد الحركة بشكل عام األمر األكرث أهمية، 
فكيف أو ما هو األقل أهمية. فمن خالل الحركة، ميكنك أن 

تصبح أكرث سعادة، وأقل توترًا، وتنام بشكل أفضل وتشعر 
بنفسك ممتلئا بالحيوية. فعىل الجسم أن يكون الجسم قويًا 
مبا يكفي لتحمل الحياة اليومية يف املدرسة )ويف العمل الحًقا 

يف الحياة( ويف أوقات الفراغ.

واألطفال الذين يبنون جسًم قويًا يستفيدون منه طوال 
يضه  حياتهم. فالهيكل العظمي يصبح أقوى من خالل تعرِّ

لإلجهاد أثناء الحركة يف سن مبكرة. وتعمل الحركة أيًضا عىل 
تقوية العضالت والرئتني، وتحسن الحركية والتوازن والتحكم 

يف الجسم. وتتحفز قدرة الطفل عىل التفكري ويتنشط منو 
الدماغ لديه. وتحول الحركة أيضا عىل املدى الطويل دون 

اإلصابة بأشكال معينة من الرسطان والخرف واألمراض األخرى. 
فأجسادنا مصنوعة لتتحرك!

كم يجب عىل األطفال والشباب أن يتحركوا؟
يُنصح جميع األطفال والشباب مبمرسة النشاط البدين ملدة 

٦٠  دقيقة عىل األقل يوميًا، ومبمرسة أنشطة تزيد من معدل 
رضبات القلب ثالث مرات عىل األقل يف األسبوع، ومبمرسة 

أنشطة تعرض الهيكل العظمي والعضالت لإلجهاد ثالث مرات 
عىل األقل يف األسبوع.

هل ترغب يف معرفة املزيد أو تريد
 الحصول عىل مساعدة؟

ميكن ملمرضة املدرسة أن تقدم لك النصائح واملشورة 
أو تشري عليك بامليض قدما إذا كان لدى الطفل عائقا 

مينعه من الحركة، مثل الشعور باألمل وانخفاض يف األداء 
الوظيفي وصعوبات يف املهارات الحركية والوعي الجسدي. 

ميكن العثور عىل عيادة أخصايئ العالج الطبيعي أو عىل مركز 
 www.1177.se :إعادة التأهيل عرب املوقع اإللكرتوين

 Hjärnstark junior: smartare gladare, starkare :اقرأ كتاب
من تأليف: Anders Hansen و Mats Wänblad الذي نرُش يف 

.)Bonnier fakta( عام 2٠2٠ يف موقع

 قم بزيارة موقع )Generation pep( عىل الرابط
 www.generationpep.se 

اقرأ ملاذا تعترب الرياضة والنشاط البدين مهمني
 لألطفال والشباب  –  حقائق وبراهني نرشها اتحاد 
الرياضة السويدي. قم بتنزيل الكتيب عىل املوقع 

 www.rf.se :االلكرتوين
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Översatt av: Tolkförmedling Väst

نصائح لعادات حركية أفضل
• ال يرغب الجميع مبمرسة رياضة معينة،

 وليس بالرضورة القيام بذلك.

• افعلوا أشياء معا. جد متعة الحركة.
• أصغِ إىل ما يعتقد طفلك أنه ممتع وشجعه.

• قد يثري امتالك كرة أو فريسبي )لعبة الصحن الطائر( أو 
حبل قفز طاقة للعب والحركة.

• امِش أو اركب الدراجة الهوائية بداًل من ركوب السيارة. 
اصعد السالمل بدال من املصعد. 

• شجع عىل اللعب يف الهواء الطلق.
• اذهب إىل الغابة أو الشاطئ أو الحديقة. اكتشف املناطق 

املحيطة بك ومتتع بالطبيعة.

• ميكن أن يعطي عداد الخطوات أو كتاب النشاط فكرة
 عن مدى نشاطك خالل أسبوع وميكن أن يكون محفزًا

 ملزيد من الحركة.

Fysisk aktivitet  –  att röra på sig



الوزن الزائد والسمنة لدى األطفال
ملاذا ينبغي مالحظة زيادة الوزن والسمنة؟ 

إن الوقاية من زيادة الوزن والسمنة ال تقل أهمية عن الوقاية 
من األمراض األخرى. وال يُراقب الوزن الزائد بغية الحصول عىل 

مظهر حسن أو التوصل إىل الجمل املثايل وما شابه، بل ألن 
مخاطر اإلصابة باألمراض كبرية جًدا. وغالبًا ما تؤدي السمنة 

إىل ارتفاع ضغط الدم، واإلصابة بداء السكري، وأمراض القلب 
واألوعية الدموية والرسطان. وال يجوز التنمر عىل أي شخص 

أو تعريضه لذلك بأي طريقة بسبب وزنه، وهذا أمر يتعني 
علينا أيًضا أن نحاول مواجهته معا. 

إن زيادة الوزن والسمنة آخذان يف االزدياد. واليوم، يعاين 
طفل من كل خمسة أطفال يف املدارس السويدية من زيادة 

الوزن أو السمنة، وهو ما يؤدي إىل اإلصابة بكل من األمراض 
الجسدية والنفسية عىل املدى القصري والبعيد. ومن املحتمل 

جًدا أن تؤدي السمنة يف مرحلة الطفولة إىل اإلصابة باألمراض 
عند بلوغ سن الرشد. ويكون العالج أكرث فعالية كلم تم البدء 

به مبكرًا. لذلك يجب تقديم الدعم لألطفال والشباب الذين 
يصابون بالسمنة يف وقت مبكر.

وتعد فحوصات النمو لدى ممرضة املدرسة مهمة، وهي عالمة 
جيدة يف الداللة عىل صحة الطفل. وقد ال تنتبه بصفتك ويل أمر 

حتى إىل زيادة الوزن لدى طفلك، فأنت تراه كل يوم وزيادة 
الوزن تجري تدريجيا. ومع تزايد عدد األشخاص الذين يعانون 
من زيادة الوزن يف املجتمع قد ال نالحظ دامئًا أن الطفل يعاين 

من زيادة الوزن، لذلك قد نتفاجأ عندما نسمع من ممرضة 
املدرسة عن ذلك. و تحدث التغيريات األوىل، عندما يزداد الوزن 
فجأة أكرث من املتوقع، والذي ينبغي ملمرضة املدرسة االنتباه له. 
ومير األطفال بفرتة يصابون فيها بالنحول فيم بني سن الخامسة 
إىل السابعة، حيث يكون من الطبيعي متاًما أن نتمكن من عد 

أضالع الجسم. لذلك يشعر الكثري من اآلباء بالقلق دون داع يف 
هذا العمر حيث يخشون أن الطفل يأكل قليال جًدا.

ماذا أفعل إذا كان طفيل يعاين من زيادة الوزن؟
• تعد عادات املعيشة الجيدة من طعام ونوم ونشاط البدين

 جيدة للجميع بغض النظر عن الوزن ويفضل أن يتم
 ترسيخها يف وقت مبكر.

• انتبه إىل املشاكل األخرى وحاول معالجتها، مثل املرض النفيس 
أو الوضع االجتمعي، والتي ميكن أن تؤدي بشكل غري مبارش إىل 

زيادة الوزن من خالل التأثري عىل عادات املعيشة. 

• قم بإرشاك آباء األصدقاء واألقارب وموظفي املدرسة 
للحصول عىل الدعم ولتعملوا معا يف خط مشرتك ليك تنجح يف 

التعامل مع الوزن وعادات املعيشة.

COLOURBOX

• غالبًا ما يرغب األطفال بأنفسهم يف الحصول عىل املساعدة، 
ويريدون أن يكونوا قادرين عىل القفز والتسلق مثل األطفال 

اآلخرين. ويتعني علينا عندئذ التأكد من أنهم قادرين عىل 
القيام بذلك وتعزيز شعورهم بالثقة بأنفسهم.

• يجب تنفيذ توصيات النشاط البدين حتى لو مل يكن لها 
تأثري عىل الوزن. حيث يصبح الجسم بعدها أقوى، ويكتسب 

الوقاية ضد العديد من األمراض. وإن مل يكن الطفل معتاًدا عىل 
الحركة، فعليك أن تبدأ مبستوى منخفض وتعمل بعدها عىل 

زيادته تدريجياً.

• إن هدفنا هو أن يكون وزن الطفل ثابتًا، أو أن ينمو طوله 
أكرث من أن يزداد وزنه. وبهذه الطريقة يبدأ منحنى مؤرش 

كتلة الجسم )BMI( يف اإلشارة يف االتجاه الصحيح وميكن عندها 
تحقيق وزن صحي عىل املدى الطويل.

Översatt av: Tolkförmedling Väst

إن عادات املعيشة الجيدة مفيدة للجميع بغض 
النظر عن وزنهم. ال ترتدد يف االتصال مبمرضة 
املدرسة للحصول عىل املشورة والدعم وكذلك 

للحصول عىل إجابات ألسئلتك املحتملة.

ميكن العثور عىل أخصايئ العالج الطبيعي عرب 
se.1177.www واالتصال به إذا كان الطفل يعاين من 

أمل يف مكان ما، وهو أمر شائع لدى زيادة الوزن، 
أو إذا كان الطفل يعاين من صعوبات يف التحكم يف 

الجسم والحركات.

تعرف عىل املساعدة املتاحة يف املكان الذي تعيش 
فيه، وميكن أن يختلف نوع املساعدة قليالً من 

مكان آلخر يف البالد فيم يخص مجموعات الدعم، 
والنشاط البدين املوصوف وما إىل ذلك.

قم بزيارة منظمة املرىض: 
Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek

.www.hobs.se عىل املوقع

ابحث عن موضوع زيادة الوزن والسمنة عند 
.se.1177.www األطفال عىل املوقع االلكرتوين

هل ترغب يف معرفة املزيد أو تريد 
الحصول عىل مساعدة؟

Övervikt och fetma hos barn



النوم
فوائد عادات النوم الجيدة

إن النوم مهم للجميع، سيم لألطفال والشباب خالل فرتة النمو. 
إذ يُفرز هرمون النمو خالل النوم لذلك فإن النوم مهم لتحقيق 

منو طبيعي. والطفل الذي حصل عىل ما يكفي من الراحة يصبح 
أكرث انتباهاً وتركيزًا وهدوًءا، ويستطيع بالتايل أن يركز بشكل 

أفضل، ويحل املشكالت، ويتعلم يف املدرسة. ويشعر الطفل أنه 
أفضل بشكل عام وأداؤه أفضل. وتتحسن قدرته عىل التحكم 
مبزاجه وضبط عواطفه. كم تزيد قدرته عىل تحمل اإلجهاد 

النفيس. وتزداد أيضا لديه مقومات الشعور بالسعادة والرضا.

 إن الحصول عىل قسط كاٍف من النوم يسهل تنظيم الجسم 
لبعض املواد يف الجسم، وتنظيم الشعور بالجوع والشبع، ويعد 

أمرا إيجابيا لجهاز املناعة ويوفر مقاومة ضد أمراض معينة. ويتيح 
النوم للجسم والدماغ إمكانية استعادة قواهم. وتتطور أدمغة 

األطفال كثريًا خالل النوم، مم يجعل الراحة ذات أهمية أكرب لدى 
األطفال وحاجتهم للنوم أكرث مم هي عليه لدى البالغني.

كم من الوقت يجب أن ينام طفيل؟
ميكن أن يختلف األفراد يف مدى حاجتهم للنوم. إذ يوىص 

بالنسبة لألطفال يف عمر ما قبل املدرسة بالنوم ملدة اثنتا عرش 
إىل ثالث عرشة ساعة يف الليلة. أما االطفال يف عمر الستة إىل 

اثني عرش عاًما فإن حاجتهم للنوم ترتاوح من عرشة إىل إحدى 
عرشة ساعة يف الليلة، يف حني أن األطفال يف عمر اثني عرش عاًما 

وما فوق يحتاجون من مثانية إىل عرشة ساعات يف الليلة. وقد 
يكون لدى البعض حاجة أكرب للنوم أثناء فرتة البلوغ. إذ يتطلب 

التطور والنمو الكثري من استعادة القوى. وقد يحتاج طفلك / 
ابنك املراهق إىل دعمك للحصول عىل قسط كاٍف من النوم.

FREEPIK.CO
M

نصائح لنوم وعادات نوم أفضل
• أمِض وقتا يف الهواء الطلق كل يوم يف وضح النهار.

• كن نشيطًا جسديا خالل النهار.
• تجنب وجبات الطعام الكبرية قبل وقت

 الخلود إىل النوم بوقت قليل.

• تجنب املرشوبات املنشطة مثل القهوة
 والكوال ومرشوبات الطاقة.

• حاول أن يكون لديك روتني مسايئ محدد.
• دع عينيك ترتاحان من ضوء الشاشة ملدة

 ساعة أو نحو ذلك قبل النوم.

• يجب أن يكون الرسير مكانًا مرتبطًا
 بالنوم  –  مكانًا للنوم وال يشء آخر.

• يجب أن تكون الغرفة باردة ومظلمة وهادئة.
• ضع الهاتف يف غرفة أخرى غري غرفة النوم، وإال فإنه قد 

يصبح بسهولة وبدون أن تشعر عامل إجهاد نفيس. 

• حافظ عىل عادات منتظمة قدر اإلمكان.

هل ترغب يف معرفة املزيد أو تريد
 الحصول عىل مساعدة؟

ميكن للطالب الذين يعانون من مشاكل يف النوم االتصال 
مبمرضة املدرسة.

www.unglivsstil.se اقرأ املزيد عىل

اقرأ عن نوم األطفال يف مختلف األعمر عىل املوقع 
se.1177.www

اقرأ عن النوم واضطرابات النوم لدى املراهقني
.www.umo.se عىل املوقع 

Översatt av: Tolkförmedling Väst
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السليم الطعام 
 – أن تأكل جيدا   

فوائد الطعام الجيد
من خالل الطعام نحصل عىل طاقتنا. ويحتاج األطفال والشباب 

يف مرحلة النمو إىل العنارص الغذائية التي تعمل مبثابة لبنات 
بناء يف الجسم.

 ويعد تناول الغذاء الجيد ذا أهمية كبرية للصحة عرب كل من 
الحفاظ عىل صحة جيدة والوقاية من األمراض. وميكن للطعام 
الجيد أن يحسن وظائف الجسم مثل زيادة القدرة عىل الرتكيز 

والتعلم والذاكرة.
وباتباع نظام غذايئ متنوع نحصل عىل األلياف، والفيتامينات، 

واملعادن ومواد مهمة أخرى، وكل منها يساهم بطريقة 
مختلفة يف أن نكون بصحة جيدة.   

كيف تأكل جيدا 
• تناول وجبة اإلفطار والغداء والعشاء باإلضافة إىل وجبة أو 

وجبتني خفيفتني بني الوجبات الرئيسية.

• حاول أن تأكل بانتظام قدر اإلمكان.
• ميكن تقديم الغداء والعشاء حسب منوذج الطبق يف الصورة.

• تناول خمس حصص من الخضار أو خمسة فواكه يف اليوم! 
ويجب عىل األطفال فوق سن العارشة وكذلك الشباب تناول 
500 جرام من الفاكهة والخرضوات يوميًا. أما لألطفال األصغر 

سًنا فيوىص لهم بتناول 4٠٠ جرام.

• املاء هو أفضل ما يروي العطش وله العديد من الوظائف 
الهامة يف الجسم.

نصائح لعادات غذائية أفضل
• ال ترتدد يف تناول الطعام مع طفلك وبدون

 إزعاج الهواتف والشاشات. 

• تساعدكم عالمة ثقب املفتاح يف اتخاذ خيارات حكيمة.
• حصة واحدة – شخص واحد. كقاعدة عامة، تكفي حصة 

واحدة، إن كان الطفل ال ميارس الكثري جدا من الرياضة. وميكن 
لألشخاص الذين ال يشعرون بالشبع ميكنهم تناول املزيد من 

الخضار أو قطعة الفاكهة.

• تجنب تناول الكثري من السكر. فتناول الحلويات بكمية 
معتدلة، قد يكون مكافأة ذات مرة يف األسبوع. 

COLOURBOX

هل ترغب يف معرفة املزيد أو تريد
 الحصول عىل مساعدة؟

ال ترتدد يف االتصال مبمرضة املدرسة للحصول عىل 
النصائح والدعم.

ميكن ملمرضة املدرسة أو طبيب املدرسة إحالتك إىل 
دوائر رعاية أخرى يف حالة عدم تحمل الطعام أو 

اضطرابات األكل أو السمنة أو غريها من مشكالت 
الطعام املتعلقة مبشكلة صحية.

 اقرأ النصائح الغذائية من 2 إىل ١٧ عاًما عىل املوقع
.www.livsmedelsverket.se 

راقب عاداتك الغذائية واحصل عىل نصائح حول كيفية 
تحسني تلك العادات. ميكنك العثور عليها عىل الرابط 
www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/

.matvanekollen

.www.unglivsstil.se اقرأ عن النظام الغذايئ عىل املوقع

اقرأ املوضوع )من املفيد أن تعرف عن التغذية(
se.1177.www عىل املوقع 

اقرأ عن عادات األكل الصحية عىل املوقع
.www.generationpep.se/sv/fakta-rad

Översatt av: Tolkförmedling Väst
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التوازن يف الحياة
فوائد العادات املعيشية الحسنة 

وتحقيق التوازن يف الحياة
إن االعتناء بنفسك وبجسدك اعتناء جيدا ميكن أن يحصنك ضد 

الشعور بالتعب النفيس، والقلق والحزن واالكتئاب. ويعد عىل أي 
حال بداية جيدة للغاية.

إن االعتناء بجسدك اعتناء جيدا يحصنك أيضا ضد الشعور بالتعب 
الجسدي، ويساعد يف الوقاية من العديد من األمراض. ويقي كل 

من النوم واألنشطة البدنية من األمراض النفسية. كم تعد عادات 
تناول الطعام الجيدة ذات أهمية لتشعر أنك بصحة جيدة.وميكنك 
بصفتك ويل أمر أن تساعد طفلك يف اتباع عادات حسنة وبالتايل يف 

أن يكون بصحة أفضل. 

كيف ميكن تقسيم ساعات اليوم
يجب تقسيم اليوم بني تناول الطعام والخلود إىل النوم 

والذهاب إىل املدرسة وممرسة التمرين الرياضية / أنشطة 
أوقات الفراغ وقضاء الوقت مع األصدقاء. ولعل التقسيم 

املالئم لألطفال والشباب هو: النوم من عرش إىل إحدى عرشة 
ساعة لألطفال يف سن السادسة إىل الثانية عرشة ومن مثاِن إىل 
عرش ساعات لألطفال بدءا من سن الثالثة عرشة، وساعة )أو 
أكرث( لتناول وجبات الطعام، وقضاء سبع ساعات يف املدرسة، 

واستخدام الشاشة لساعتني، وممرسة أنشطة بدنية ملدة 
ساعة واحدة ومتضية ساعتني إىل ثالث ساعات من الوقت 

دون استخدام الشاشة.

نصائح لتحقيق التوازن يف الحياة 
• اتبع التوصيات الخاصة بتناول الطعام الصحي وممرسة 

األنشطة البدنية والنوم.

• شجع طفلك عىل املواظبة عىل ممرسة األنشطة الرياضية، 
سيم خالل سن املراهقة حيث يتوقف الكثريون عن ممرسة 

رياضاتهم. 

• خصص وقتًا لتستعيد قواك، »لتشعر بوجودك« ، ولتفكر يف 
األشياء التي تستمتع بها ولتقوم بها.

• ساعد طفلك عىل وضع حد لوقت استخدام الشاشة
اعرتض عىل ذلك.    حتى لو  

• تحكم بوقت استخدامك شخصيا للشاشة وقم بكل بساطة 
بإغالق هاتفك النقال لبضع ساعات حني تود تركيز اهتممك 

عىل عائلتك، وهذا أمر سيقدره األطفال.

• اخرت األشياء الحسنة التي تعزز الصحة، حني تود االحتفال 
بأمر ما أو مكافأة طفلك. 

• حث طفلك عىل االبتكار وممرسة مواهبه.
• إن قضاءك وقتا مع أفراد أرستك من شأنه أن يقوي

 العالقة بينكم ويطورها.

• شجع طفلك عىل االنخراط يف عالقات يشعر فيها بالرضا. 

هل ترغب يف معرفة املزيد أو الحصول عىل مساعدة؟

اتصل مبمرضة املدرسة للحصول عىل مزيد من
 النصائح والدعم.

www.unglivsstil.se اقرأ املزيد عىل

www.generationpep.se قرأ املزيد عىل

النوم ٨ -١١ ساعة
حسب العمر

ساعات املدرسة 
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قضاء الوقت دون 
استخدام الشاشة
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