
جمالك
في غذائك



والطــول  الجنــس  علــى  الغــذاء  مــن  الصحيحــة  والنوعيــة  الكميــة  تعتمــد 
والعمــر ونمــط الحيــاة عامــًة، وبمــا أنــه ال يوجــد طعــام واحــد ســحري يحتــوي 
علــى جميــع البروتينــات والكربوهيــدرات والدهــون والفيتامينــات والمعــادن 
التــي يحتاجهــا الجســم، لذلــك يجــب التنويــع فــي الطعــام والموازنــة لتلبيــة 

متطلبات النمو بشكل صحي وسليم.



وجبــة اإلفطــار مــن أهــم الوجبــات اليوميــة التــي يحتاجهــا اإلنســان كونهــا 
تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتمنحه التغذية الجيدة والصحيحة.

أهمية وجبة اإلفطار: 

تزود الجسم بالطاقة الالزمة 
تزيد من كفاءة التعلم 

تحسن من األداء والتحصيل الدراسي 
توفر العناصر الغذائية الضرورية الهامة

تزيد من القدرة على التركيز 
تجنب الشعور باإلرهاق والتعب والجوع .

أهمية الوجبات الغذائية خالل اليوم الدراسي: 



ــز ثقافــة حقيبــة  مــن المهــم تعزي
الصحيــة  المدرســية  الطعــام 
هــو  والتنــوع  بهــا،  والعمــل 
المفتــاح لحقيبــة طعــام صحيــة، 
حيــث أنــه ال يوجــد طعــام واحــد 
يمكنــه أن يوفــر جميــع العناصــر 
لجســم  األساســية  الغذائيــة 

اإلنسان.

حق�بة الطعام المدرسية :



الصحــي؟  الطبــق  هــو  ايــش 
متكامــل  الطبــق  يكــون  وكيــف 

بجميع الفوائد الغذائية؟ 



ســابًقا كان يوجــد مــا يســمى بالهــرم الغذائــي امــا اآلن طريقــة My Plate أو مــا نســميه 
بالطبــق الصحــي، هــو طريقــة ممتــازة جــدا وفعالــة التباعهــا بشــكل مــا، بحيــث يكــون 
الطبــق متكامــل بالفوائــد الغذائيــة، وكل مــا حاولــت أن تضيــف جميــع المجموعــات 

الغذائية في الوجبة الواحدة كلما كان أفضل.

- يجب أن يحتوي ربع الطبق على الحبوب ومشتقاته مثل: الخبز والمعكرونة واألرز.
- ينصح باختيار الحبوب الكاملة غير منزوعة القشر، الحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن واأللياف المفيدة.

- يجب أن يحتوي ربع الطبق على الخضراوات.
- ينصح بتناول جميع أنواع الخضراوات الطازجة وحتى المطبوخة كما ينصح بتنوع الخيارات.

- يجب أن يحتوي ربع الطبق على الفواكه.
- ينصح بتناول أنواع مختلفة من الفواكه.

- ثالث حصص على األقل من المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل: الحليب ومشتقاته.
- ينصح بتناول الحليب ومشتقاته يوميا لضمان النمو السليم

- يجب أن يحتوي ربع الطبق على البروتين.
- تنــاول مصــادر متنوعــة مــن البروتيــن كالســمك، الدجــاج، البيــض والبقــول والحــد مــن اســتهالك اللحــوم الحمــراء 

وتجنب اللحوم المصنعة (المعلبة والمدخنة...الخ).

الطبق الصحي: 

الطبق الصحي 

الحرص على شرب 6 – 8 أكواب من الماء يومًيا

الكربوهيدرات والنشويات

الخضراوات

الفواكه

الحليب

البروتينات



إرشــادات إعــداد وتقديــم طعــام آمــن خالــي مــن 
األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء:

سالمة الغذاء خالل اليوم الدراسي: 

النظافة.

عدم الخلط.

الطبخ.

الحفظ.



ســعرات  علــى  تحتــوي  ال  التــي  الغازيــة  المشــروبات  تكــون  قــد 
-دايــت- خيــار أفضــل مــن المشــروبات الغازيــة المليئــة بالســكر، 
لكــن توجــد دراســات تثبــت أنهــا قــد تزيــد الشــهية عــن طريــق تحفيــز 

هرمونات الجوع كما أنها قد ترتبط بزيادة خطر السمنة.

السمنة 
مرض السكري 
صحة العظام 

تسوس األسنان 
أمراض الكلى

هل المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية – دايت- صحية؟

تأثير المشروبات الغازية على الصحة: 

 المشروبات الغازية



الماء هو أفضل مشروب يرطب الجسم بدون أي سعرات حرارية. 
الماء بالنكهات الطبيعية مثل إضافة األعشاب إلى الماء (مثل الحبق والنعناع والبابونج )

الماء المضاف إليه الفاكهة (مثل التفاح والتوت) والخيار والليمون
العصائر الطبيعية ( الغير محالة ) 

الشاي - غير المحلى- سواء كان ساخن أو بارد 
القهوة: الغير محالة وبدون إضافة الحليب.

بدائل المشروبات الغازية :

معلومة: الحد المسموح لشرب القهوة يكون 4 أكواب كحد اقصى في اليوم



تناول أنواع مختلفة من الطعام. 
تناول الطعام بانتظام وبكميات معتدلة.

تناول الكثير من السوائل. 
تناول الفواكه والخضروات. 

تناول كميات أقل من األطعمة الدسمة.
مــن  التقليــل  أو  المالحــة  األطعمــة  تنــاول  تقليــل 

إضافة الملح إلى الطعام المطبوخ.
تناول الحليب ومنتجات األلبان يوميا. 

بقــدر  والمقليــة  الســريعة  الوجبــات  عــن  االبتعــاد 
المستطاع.

بعض اإلرشادات للتغذية الصحية: 

ولنتذكر دائًما أن العقل السليم في الجسم السليم.



حركي
خــلــك



النشــاط البدنــي هــو كل حركـــة يقـــوم بهـــا الجســـم وتؤد�هـــا العضـــالت 
و�تطلب اســــتهالك الطاقــــة، بمــــا فــــي ذلــــك األنشــــطة أ�نــــاء العمــل 

واللعب وأداء المهام المن�لية وممارسة األنشطة الترفيهية.

كما يعــــود النشــــاط البدنــــي بفوائــد جمــة علــــى الصحــة ويســهم في 
ــا  ــة وأنواعه ــة ال��اض ــى أهمي ــويا عل ــرف س ــ�اض. لنتع ــن األم ــة م الوقاي

ولماذا يحتاج الفرد إلى ممارستها.



النشــاط البدنــي هــو كل حركـــة يقـــوم بهـــا الجســـم وتؤد�هـــا العضـــالت 
و�تطلب اســــتهالك الطاقــــة، بمــــا فــــي ذلــــك األنشــــطة أ�نــــاء العمــل 

واللعب وأداء المهام المن�لية وممارسة األنشطة الترفيهية.

كما يعــــود النشــــاط البدنــــي بفوائــد جمــة علــــى الصحــة ويســهم في 
ــا  ــة وأنواعه ــة ال��اض ــى أهمي ــويا عل ــرف س ــ�اض. لنتع ــن األم ــة م الوقاي

ولماذا يحتاج الفرد إلى ممارستها.

��ادة كثافة العظام مما يقلل احتمالية تعرضها للكسر.
الحفاظ على م�ونة المفاصل وتقوية العضالت. 

خفض مستوى الكوليست�ول الضار بالجسم. 
تقليل احتمالية اإلصابة بالخرف.

��ادة جودة النوم والحياة.
تحسين الصحة العقلية والم�اجية.

ح�ق السع�ات الح�ا��ة ال�ائدة. 
خفض نسبة الشحوم في الجسم.

يساعد في اإلقالع عن التدخين.

لماذا نمارس الرياضة؟



النشاط الهوائي:

العضــالت  فيــه  يتحــرك  الــذي  النشــاط  هــو 
عضــالت  مثــل  بالجســم  الموجــودة  الكبيــرة 
ســرعة  بزيــادة  ويتميــز  والســاقين،  الذراعيــن 
أثنــاء  التنفــس  فــي  القلــب وصعوبــة  نبضــات 
ممارســة النشــاط، لكــن مــع مــرور الوقــت يجعــل 
العمــل  علــى  وقــادرة  أقــوى  والرئتيــن  القلــب 

بشكل أفضل.
وركــوب  والمشــي  والســباحة  الجــري  أمثلــة: 

الدراجات، والرقص، والقفز، وغيرهم.

أنواع النشاط البدني:



العضــالت  فيــه  يتحــرك  الــذي  النشــاط  هــو 
عضــالت  مثــل  بالجســم  الموجــودة  الكبيــرة 
ســرعة  بزيــادة  ويتميــز  والســاقين،  الذراعيــن 
أثنــاء  التنفــس  فــي  القلــب وصعوبــة  نبضــات 
ممارســة النشــاط، لكــن مــع مــرور الوقــت يجعــل 
العمــل  علــى  وقــادرة  أقــوى  والرئتيــن  القلــب 

بشكل أفضل.
وركــوب  والمشــي  والســباحة  الجــري  أمثلــة: 

الدراجات، والرقص، والقفز، وغيرهم.

 تقوية العضالت:
يقوم هذا النشاط بتعزيز وتحسين قوة العضالت وزيادة قدرتها على التحمل.

أمثلة: تمرين الدفع والضغط، ورفع األوزان، وتسلق الساللم، وغيرهم.

تقوية العظام:
يساعد على جعل العظام قوية مثل عظام القدمين والساقين. 
أمثلة: الجري والمشي والقفز على الحبل ورفع األوزان وغيرهم.

االستطالة:
بهــا  المحيطــة  والمفاصــل  العضــالت  مرونــة  تحســين  علــى  يســاعد 

والمحافظة عليها والقدرة على تحريك المفاصل بكفاءتها الكاملة. 
أمثلة: التمدد ولمس أصابع القدمين، والقيام بتمارين اليوغا وغيرهم.



مقدار النشاط البدني الذي يوصى به:

بهــا  المحيطــة  والمفاصــل  العضــالت  مرونــة  تحســين  علــى  يســاعد 
والمحافظة عليها والقدرة على تحريك المفاصل بكفاءتها الكاملة. 

أمثلة: التمدد ولمس أصابع القدمين، والقيام بتمارين اليوغا وغيرهم.

تتــراوح  الذيــن  والمراهقــون  األطفــال  العالميــة  الصحــة  منظمــة  توصــى 
أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاًما بما يلي:

مزاولــة النشــاط البدنــي لمــدة 60 دقيقــة علــى األقــل يوميــًا يعــود بفوائــد 
صحيــة إضافيــة فــال بــد مــن ممارســة النشــاط البدنــي الــذي يتــراوح مــا بيــن 
االعتــدال والحــدة ومــن األمثلــة علــى ذلــك المشــي والجــري ولعــب كــرة 

القدم وكرة السلة وركوب الدراجات كما ينصح بإدراج التالي: 

  النشاط الهوائي الشديد: 3 أيام على األقل في األسبوع.
 

  أنشطة تقوية العضالت: 3 أيام على األقل في األسبوع.
 

  أنشطة تقوية العظام: 3 أيام على األقل في األسبوع.



بعض النصائح واإلرشادات العامة عند ممارسة النشاط البدني: 

يفضل أن يمارس كل فرد الرياضة المحببة والمناسبة له.
مــــن الضــــروري اختيــــار الوقــــت والمــــكان المناســــبين، حيــــث ينبغــــي تجنــــب الممارســـة فـــي 
أوقـــات الحـــرارة أو البـــرودة الشـــديدتين مـــع االبتعاد قـــدر اإلمكان عــــن أماكــــن تلــوث الهــواء 

مثــل أرصفــة الشــوارع المزدحمــة بالســيارات.
ال تمـــارس النشـــاط البدنـــي المرتفـــع الشـــدة بعـــد تنـــاول وجبـــات غذائيــة دســـمة، البــد مــــن 

االنتظار ســاعتين إلــى ثالث ســاعات ثــم مــارس نشــاطك البدنــي المفضــل.
ال بـــد مـــن ارتـــداء الحـــذاء الرياضـي المناســـب ألنه عنصـر مهم مـن العناصـر المهيأة للممارسـة 

اآلمنة والسـليمة للشـخص وتسـهم فـي تمتعـه بالنشـاط البدنـي.
ينبغــــي عنــــد ممارســــة األنشطة البدنيــــة ارتــــداء المالبس القطنيــــة المريحــــة، واالبتعاد عــــن 

المالبس البالستيكية أو التــي ال تســمح بتبخــر العــرق.
عــوض الجســم بالســوائل المفقــودة مــن خالل العــرق بشــرب كميــات كافيــة مــن المــاء.

يجــب بــدء الممارســة باإلحماء ثــم االنتهاء بالتهدئــة مــع عــدم إغفــال تمرينــات اإلطالة.



من المفاهيم الخاطئة:

يفضل أن يمارس كل فرد الرياضة المحببة والمناسبة له.
مــــن الضــــروري اختيــــار الوقــــت والمــــكان المناســــبين، حيــــث ينبغــــي تجنــــب الممارســـة فـــي 
أوقـــات الحـــرارة أو البـــرودة الشـــديدتين مـــع االبتعاد قـــدر اإلمكان عــــن أماكــــن تلــوث الهــواء 

مثــل أرصفــة الشــوارع المزدحمــة بالســيارات.
ال تمـــارس النشـــاط البدنـــي المرتفـــع الشـــدة بعـــد تنـــاول وجبـــات غذائيــة دســـمة، البــد مــــن 

االنتظار ســاعتين إلــى ثالث ســاعات ثــم مــارس نشــاطك البدنــي المفضــل.
ال بـــد مـــن ارتـــداء الحـــذاء الرياضـي المناســـب ألنه عنصـر مهم مـن العناصـر المهيأة للممارسـة 

اآلمنة والسـليمة للشـخص وتسـهم فـي تمتعـه بالنشـاط البدنـي.
ينبغــــي عنــــد ممارســــة األنشطة البدنيــــة ارتــــداء المالبس القطنيــــة المريحــــة، واالبتعاد عــــن 

المالبس البالستيكية أو التــي ال تســمح بتبخــر العــرق.
عــوض الجســم بالســوائل المفقــودة مــن خالل العــرق بشــرب كميــات كافيــة مــن المــاء.

يجــب بــدء الممارســة باإلحماء ثــم االنتهاء بالتهدئــة مــع عــدم إغفــال تمرينــات اإلطالة.

ا؟ ـً ممارســة النشــاط البدنــي مكلفــة ماديـ
إلــى حــذاء  ممارســة النشــاط البدنــي تحتــاج فقــط 
مريــح باإلضافــة إلــى أن ممارســة رياضــة المشــي تعــد 
مجانيــة بالمطلــق وليــس بالضــرورة أن تقصــد النــادي 
الرياضــي، كذلــك يمكنــك تعديــل بعــض الســلوكيات 
وحمــل  المصعــد  مــن  بــدال  الــدرج  اســتخدام  مثــل 
أكيــاس التبضــع والكتــب وغيرهــا يعــد مــن األنشــطة 
الحراريــة  الســعرات  مــن  عــدد  تحــرق  التــي  البدنيــة 

وتجعلك نشط بدنًيا. 



هل الوزن يثبت أو يزيد مع الرياضة؟
ممارســة النشــاط البدنــي مــن شــأنه حــرق وصــرف 
الســعرات الحراريــة، ولكــن يثبــت الــوزن عندمــا يكــون 
مســاوية  الطعــام  مــن  المأخــوذة  الطاقــة  كميــة 
البدنــي،  النشــاط  فــي  المبذولــة  الطاقــة  لكميــة 
ويزيــد الــوزن مــع ممارســة النشــاط البدنــي عندمــا 
تكــون كميــة الطاقــة المأخــوذة مــن الطعــام أكبــر 

من الطاقة المبذولة في النشاط البدني.

من األسئلة الشائعة:



صحة الفم
واالسنان



تنظيــف األســنان بفرشــاة ومعجــون األســنان بشــكل صحيــح ويومــي يشــكل 
مــن  والوقايــة  واألســنان  الفــم  نظافــة  علــى  للمحافظــة  وســيلة  أهــم 

التسوس وما ينجم عنه من أمراض.

كمــا أن العنايــة بفرشــاة األســنان تعــد عنصــًرا مهًمــا للحصــول علــى فــم نظيــف 
ــرد ،  ــى صحــة الف ــا للمحافظــة عل وســليم. وتعــد صحــة األســنان عنصــًرا رئيًس

وكذلك الوقاية منه، وتلعب دور مهًما في تحسين الصحة، . 

و تعويــد الطفــل علــى العنايــة باألســنان منــذ الصغــر يجعــل العنايــة باألســنان 
عــادة وبالتالــي صحــة أفضــل حيــث أن أغلــب األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن خمــس إلــى  تســع ســنوات  يعانــون مــن تســوس األســنان وهــو 
عــن  والتغيــب  المستشــفى  دخولهــم  إلــى  يــؤدي  الــذي  الرئيــس  الســبب 

المدرسة .



تنظيــف األســنان بفرشــاة ومعجــون األســنان بشــكل صحيــح ويومــي يشــكل 
مــن  والوقايــة  واألســنان  الفــم  نظافــة  علــى  للمحافظــة  وســيلة  أهــم 

التسوس وما ينجم عنه من أمراض.

كمــا أن العنايــة بفرشــاة األســنان تعــد عنصــًرا مهًمــا للحصــول علــى فــم نظيــف 
ــرد ،  ــى صحــة الف ــا للمحافظــة عل وســليم. وتعــد صحــة األســنان عنصــًرا رئيًس

وكذلك الوقاية منه، وتلعب دور مهًما في تحسين الصحة، . 

و تعويــد الطفــل علــى العنايــة باألســنان منــذ الصغــر يجعــل العنايــة باألســنان 
عــادة وبالتالــي صحــة أفضــل حيــث أن أغلــب األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن خمــس إلــى  تســع ســنوات  يعانــون مــن تســوس األســنان وهــو 
عــن  والتغيــب  المستشــفى  دخولهــم  إلــى  يــؤدي  الــذي  الرئيــس  الســبب 

المدرسة .

 منــع تراكــم طبقــة البــالك علــى األســنان (وهــي طبقــة لزجــة 
ورقيقــة تتكــون علــى ســطح األســنان مــن بقايــا الطعــام وتحتــوي 

على البكتيريا المسببة ألمراض اللثة وتسوس األسنان).
الوقاية من التهاب اللثة.

توفير الوقت والمال المبذول لعالج مشاكل األسنان.
الحصــول علــى نفــس منعــش، وذلــك بالوقايــة مــن تكــون البكتيريــا 

المسببة للروائح الكريهة.
اإلقالل من تكون التصبغات الخارجية على أسطح األسنان.

والمعجــون  بالفرشــاة  األســنان  تنظيــف  إهمــال  إن 
أســطح  علــى  البــالك  طبقــة  تراكــم  إلــى  يــؤدي 
البكتريــا المســببة  زيــادة  إلــى  يــؤدي  األســنان، ممــا 
تقــوم  حيــث  اللثــة؛  والتهابــات  األســنان  لتســوس 
البكتيريــا بإنتــاج أحمــاض تهاجــم األســنان وتــؤدي إلــى 

تكسرها وحدوث التسوس.

أهمية تنظيف األسنان: 

عواقب إهمال تنظيف األسنان: 



أن يكــون حجــم وشــكل الفرشــاة مناســًبا 
جميــع  علــى  بمرورهــا  يســمح  و  للفــم 

أسطح األسنان بسهولة .
و  ناعمــة  شــعيرات  ذات  تكــون  أن 
تــؤذي  ال  حتــى  النايلــون  مــن  مصنوعــة 

وتخدش اللثة واألسنان. 
تشــترك  األســنان  معجــون  أنــواع  جميــع 

في مكوناتها األساسية.
فرشــاة األســنان ُينصــح بتغييرهــا كل ثالثــة 

أو أربعة أشهر.
باليــوم  مرتيــن  األســنان  تنظيــف  يجــب 

ولمدة دقيقتين في كل مرة.
ُينصح بزيارة الطبيب كل ستة أشهر.

يجــب اســتخدام خيــط األســنان لتنظيــف 
بقايا الطعام العالقة بين األسنان

اختيار فرشاة األسنان: 

والمعجــون  بالفرشــاة  األســنان  تنظيــف  إهمــال  إن 
أســطح  علــى  البــالك  طبقــة  تراكــم  إلــى  يــؤدي 
البكتريــا المســببة  زيــادة  إلــى  يــؤدي  األســنان، ممــا 
تقــوم  حيــث  اللثــة؛  والتهابــات  األســنان  لتســوس 
البكتيريــا بإنتــاج أحمــاض تهاجــم األســنان وتــؤدي إلــى 

تكسرها وحدوث التسوس.



أن يكــون حجــم وشــكل الفرشــاة مناســًبا 
جميــع  علــى  بمرورهــا  يســمح  و  للفــم 

أسطح األسنان بسهولة .
و  ناعمــة  شــعيرات  ذات  تكــون  أن 
تــؤذي  ال  حتــى  النايلــون  مــن  مصنوعــة 

وتخدش اللثة واألسنان. 
تشــترك  األســنان  معجــون  أنــواع  جميــع 

في مكوناتها األساسية.
فرشــاة األســنان ُينصــح بتغييرهــا كل ثالثــة 

أو أربعة أشهر.
باليــوم  مرتيــن  األســنان  تنظيــف  يجــب 

ولمدة دقيقتين في كل مرة.
ُينصح بزيارة الطبيب كل ستة أشهر.

يجــب اســتخدام خيــط األســنان لتنظيــف 
بقايا الطعام العالقة بين األسنان

وضــع الفرشــاة علــى األســنان بزاويــة 45 درجــة، بحيــث 
تالمس شعيرات الفرشاة طرف اللثة واألسنان.

اللســان  تنظيــف  ثــم  األســنان،  أطــراف  تنظيــف 
بفرشــاة  أو  بــه،  الخاصــة  الفرشــاة  باســتخدام 

األسنان.

ــا مــن  ــا وإياًب ــا برفــق ذهاًب تنظيــف كل 2 أو 3 أســنان مًع
جهة اللثة إلى نهاية السن، وهكذا لبقية األسنان.

تنظيــف األســنان الخلفيــة (األضــراس) بوضع الفرشــاة بزاويــة 45 درجة أيًضا 
ذهاًبا وإياًبا وبحركة دائرية على جميع األسطح الداخلية.

رأس  باســتخدام  األســنان  مــن  الداخليــة  الجهــة  تنظيــف 
الفرشاة، وتحريك الفرشاة بشكل طولي لألعلى واألسفل.

تختلــف طريقــة تنظيــف األســنان بالفرشــاة حســب حالــة الشــخص وعمــره، 
وبإمــكان طبيــب األســنان المســاعدة علــى شــرح الطريقــة المناســبة، وبشــكل 

عام ينصح باستخدام فرشاة األسنان بالشكل التالي:

خطوات تنظيف األسنان: 



السهر 
مصيبة



القياســي  الرقــم  منعــت  القياســية  لألرقــام  قينيــس  أن موســوعة  تخيــل 
المتعلــق بأطــول مــدة لالســتيقاظ بــدون نــوم ألنهــم اعتبــروا فيهــا ضــرر 
وخطــر علــى الجســم والصحــة مــع أن الموســوعة تحتــوي علــى أمــور مختلفــة 
مثــل أكل الزجــاج واألشــياء الغريبــة لكــن اعتبــروا أن الســهر وقلــة النــوم 

خطره شديد على الصحة. وال ننسى نوضح إن مثلث الصحة عبارة عن:

 النشاط البدني.
 

االكل الصحي.
 

 (الراحة).
 

عشــان كــذا ال تعتقــد أن إذا كانــت حركتــك دائمــة واكلــك صــح 
يعنــي أنــك بكامــل صحتــك ألنــك الزم تعــرف أن النــوم والراحــة 

تشكل (٪33) من الصحة. 



عنــد بقــاء الشــخص مســتيقًظا 
هــذا  يقــوم  طويلــة،  لمــدة 
النظــام بتنبيــه الجســم بحاجتــه 
الجســم  ويســاعد  النــوم،  إلــى 
مــن  كاٍف  قســط  أخــذ  علــى 
ليســتعيد  الليــل  خــالل  النــوم 

نشاطه خالل النهار. 

نظام النوم واليقظة:



تقــوم الســاعة البيولوجيــة بتنظيــم معــدل النعــاس والنشــاط خــالل اليــوم، 
ويزيــد وينقــص هــذا اإليقــاع فــي أوقــات مختلفــة خــالل اليــوم، وتكــون ذروة 
ــا، والســاعة الواحــدة  النــوم عنــد البالغيــن بيــن الســاعة الثانيــة والرابعــة صباًح
إلــى الثالثــة بعــد الظهــر، مــع مراعــاة الفــوارق بيــن األشــخاص ومــا إذا كان 
ــا، وتــزداد شــدة النعــاس فــي هــذه الفتــرات إذا لــم  ــا أو صباحيًّ الشــخص ليليًّ

يحصل الشخص على قسط كاٍف من الراحة وتقل إذا نام جيًدا في الليل.

كمــا أنــه فــي بدايــة مرحلــة البلــوغ (الشــباب) تحــدث تغيــرات فــي الســاعة 
ــن الســاعة  ــًرا، ويكــون بي ــح متأخ ــوم يصب ــث إن وقــت ذروة الن ــة، حي البيولوجي
الثالثــة والســابعة صباًحــا، والثانيــة إلــى الخامســة مســاًء، ممــا يفســر بقــاء 
الشــباب نشــيطين فــي منتصــف الليــل ويصعــب عليهــم الخلــود إلــى النــوم قبــل 
ــة بالنعــاس علــى  ــة الثانوي ــة المرحل الســاعة 11 مســاًء؛ ممــا يفســر شــعور طلب

مدار اليوم الدراسي.

الساعة البيولوجية: 



فــي هــذه المرحلــة يــزداد تدفــق الــدم إلــى العضــالت، وتتــم عمليــة 
صيانــة الجســم ونمــو األنســجة، وإعــداده للنشــاط فــي اليــوم التالــي، 

كما تفرز الهرمونات المهمة لعملية النمو والتطور.

يمر اإلنسان أثناء نومه بمرحلتين، وتحدث عدة أمور في كل مرحلة:
مراحل النوم: 

النوم العميق: 

فــي هــذه المرحلــة ينشــط المــخ وتبــدأ األحــالم، ويكــون الجســم غيــر قــادر 
على الحركة، وتكون نبضات القلب مضطربة وكذلك التنفس.

ــوم صحــي،  ــى ن ــن ليحصــل عل ــا المرحلتي ــى المــرور بكلت ــاج الجســم إل يحت
علــى  قــد ال يحصلــون  نومهــم بشــكل متكــرر  يتــم مقاطعــة  فالذيــن 

كفايتهم من بعض مراحل النوم.

نوم حركة العين السريعة: 



ــى  ــع األشــخاص حت ــت يناســب جمي ــد عــدد ســاعات ثاب ال يوج
وإن كانــوا بنفــس الفئــة العمريــة؛ ولكــن يمكــن تقريــب عــدد 

الساعات على هذا النحو:

احتياج النوم بحسب العمر: 

  من الوالدة إلى عمر 3 أشهر (حديثي الوالدة): 18-10.5 ساعة.
ضع): 12-9 ساعة تقريًبا.   من عمر 4 إلى 11 شهًرا (الرُّ

  من عمر سنة إلى سنتين: 14-11 ساعة تقريًبا.
  من عمر 3 إلى 5 سنوات: 13-11 ساعة تقريًبا باليوم.

  من عمر 6 إلى 12 سنة: 11-9 ساعة تقريًبا باليوم.
  من عمر 13 إلى 19 سنة: 10-9 ساعات تقريًبا باليوم.

  من عمر 20 فأكثر (البالغين وكبار السن): 8-7 ساعات تقريًبا باليوم.



 األرق:
هــو أحــد اضطرابــات النــوم الشــائعة لــدى البالغيــن ويعنــي إمــا  أن يواجــه الشــخص صعوبــة  فــي 
الدخــول بالنــوم أو البقــاء نائًمــا لســاعات كافيــة متواصلــة "حتــى علــى الرغــم مــن توفــر البيئــة 

الجيدة والوقت المناسب.

اضطرابات النوم:

المشي أثناء النوم :
 يحــدث بشــكل أكثــر شــيوًعا عنــد األطفــال منــه عنــد البالغيــن، وعــادة مــا يتــم التخلــص مــن الســير 

أثناء النوم قبل سنوات المراهقة. 

 الكوابيس :
تبــدأ الكوابيــس عنــد األطفــال فــي حــال وصولهــم إلــى عمــر ثــالث وســت ســنوات وتقــل عــادة بعــد 
ســن العشــر ســنوات أمــا فــي ســنوات المراهقــة والشــباب فالفتيــات يعانيــن مــن الكوابيــس أكثــر 

من الشباب كما قد يعاني منها بعض األشخاص في الكبر فقط أو طوال حياتهم.

الذعر الليلي :
ــات مــن الصــراخ والخــوف  ــرد ويحــدث خــالل نومــه نوب ــوم الف ــاء ن ــي أثن ــر الليل ــاالت الذع تحــدث ح

الشديد والتحرك العنيف كما أنها في بعض الحاالت تحتاج إلى تدخل عالجي.

النوم القهري :
 هي حالة نادرة مزمنة للدماغ تسبب النوم المفاجئ في أوقات غير مناسبة.

العقل السليم في الجسم السليم 


