
النوم
فوائد عادات النوم الجيدة

إن النوم مهم للجميع، سيام 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. كام 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 قواهام. وتتطور أدمغة 

األطفال كثريًا خالل النوم، مام يجعل الراحة ذات أهمية أكرب لدى 
األطفال وحاجتهم للنوم أكرث مام 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.
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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 األعامر عىل املوقع 
se.1177.www

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