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 السمنة  والبدانة وادواتها

 



نتائج بعض الدراسات العراقية حول السمنة والبدانة 

 في المدارس الثانوية خالل االربع سنوات االخيرة

سنة 

 الدراسة 

البدانة

% 

السمنة

% 

االناث 

% 

الذكور 

% 

العدد 

الكلي 

 للعينة 

 المحافظة 

2011 17.2

6 

النجف  1350

 االشرف

 كركوك 537 50.3 49.7 9.5 22.3 2012

 بغداد 1254 48.7 51.3 23.4 19.2 2014



 االطفال والمراهقينب السمنة والبدانة عند اسبا

، بدال من الطعام الصحي (خيارات غذائية خاطئة)العالية الدهون والسكرياتاألطعمة : الغذائي لالسرة النظام . 1
 .كالخضار والفواكه

قضاء  االطفال أغلب أالوقات أمام التلفاز أو أمام شاشة الكمبيوتر بدال عن اللعب : او انعدام النشاط البدنيقلة . 2
 والنشاطات الرياضية

 :  أنماط تناول الطعام في العائلة .3

فبعض اآلباء واألمهات . كبير على الطفل من حيث الحفاظ على الوزن الصحي تاثيره : اوزان االمهات واالباء. 4
من االخرين المحافظين على الوزن _ بشأن زيادة الوزن عند أطفالهم_الذين يعانون من زيادة الوزن يكونون  أقل قلقا 

 .الصحي الصحيح

 :  لوراثةا. 5

التي تجعل بعض األطفال . البدانة في مرحلة الطفولة المبكرةتسبب : بعض االضطرابات الجينية النادرة  •
 أكثر عرضة للبدانة

رد فعل ) شعور الطفل بعدم اإلهتمام، ممكن أن يولّد لديهأو : العائلية والضغوط النفسي والتوتر المشاكل . 6
 (.عكسي 

 
حسب . بالنسبة لألطفال فيتم تحديد السمنة من خالل الرجوع لمخططات كتلة الجسم لدى األطفال ما أ**** 

 العمر وجنس الطفل 



 العائلةتناول الطعام في أنماط و       لالسرةالنظام الغذائي 

االطعمة 
 الصحية 

الفواكه 
 والخضر

الخيارات 
الغذائية 
 المتعددة



 تركيب االسرة ومكوناتها

 هناك ارتباط بين السمنة وحياة العائلة            
وجد ارتفاع بنسبة االصابة بالسمنة في حال تربى االبناء في عوائل غير تقليدية  •

مع وجود بالغين  فالحالة االقتصادية االجتماعية اكثر ارتباطا بالصحة كذلك تعليم 

 االبناءاالم له اثر على صحة 

 

فاالطفال الذين يعيشون ويتربوا مع االهل او  بوجود االم فقط او االقرباء اكثر •

 عرضة للسمنة

 

من االطفال سجلت انخفاض بدرجة االصابة بالسنة في حال % 15فقد وجد ان  •

 وجود اب فقط دون االم 

 

 (االبوين متواجدين) سجلت انخفاض للعائلة المتزوجة % 17ثاني نسبة •



   قلة او انعدام النشاط البدنيواالباء   اوزان االمهات 

قضاء  االطفال أغلب 
 أالوقات أمام التلفاز



 النمط الغذائي للعائلة

يبدا الغذاء الصحي من •

البيت لذا تربية االطفال 

بوزن صحي اكثر تعقيدا 

عدم وجود الفواكه من 

 والخضر على المائدة

فنحن نحتاج الى معرفة •

تركيبة العائلة اكثر حول 

الطعام وماذا واخنيار 

 نعمل بشانه



 نمط حياة االسرة الصحي

 اآلن البدانة أصبحت من المشاكل الطبية األكثر انتشارا التي تؤثر على األطفال والمراهقين

نمط حياة االسرة الصحي واسلوب التعامل مع افراد االسرة من المؤثرات الكبيرة في نمو •
 البدانة عند االطفال والمراهقين

وهم  يبذلون الجهد األكبر في التحكم . هل  الدور األكبر في تحقيق وزن صحي للطفلن لالا•
 بنشاطه  وعاداته السيئة 

 يعانون من البدانة 20-12 تتراوح أعمارهم بين  المراهقين ٪ من15حوالي 

فأسلوب الحياة الصحية للعائلة من حيث الحركة البدنية لللطفل والنشاطات •
والتمارين بما ال يقل عن ساعة يومياً لها االثر الكبيرفي وجود ونماء السمنة 

 والبدانة عندهم 

 

 11-6 تتراوح بينفأعمارهم  أما األطفال
 يعانون من البدانة، سنة



 العوامل المساهمة في نماء البدانة عند االبناء
 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعامل االسر مع ,قلة التمارين والفعاليات , العادات الغذائية غير المتوازنة,النمط الغذائي

 تراكيب ومكونات االسر, الحالة النفسية واالجتماعية لالبناء,ابنائهم 

 



 الحلقة المفرغة للسمنة في الطفولة المبكرة



 البدانة بالطفولة المبكرة
من أعظم التحديات التي واحدة والمراهقين أضحت البدانة لدى األطفال 

 تواجهها المؤسسات الصحية



االطفال  تعرض خطرالبدانة و

 صحية مشاكللل والمراهقين
صحية عديدة خاصة األطفال الذين يعانون من السمنة  لمشاكل تعرضهم خطر حياة الطفل  فهي تزيد البدانة بشكل كبير علىؤثر ت     

  مثل لمشاكل صحية خطيرة فهم عرضة المفرطة

أمراض القلب 

ارتفاع ضغط الدم 

 عند البلوغ 2الداء السُّكَّري من النمط  . 

 مشكالٌت اجتماعية وانفعالية لها عالقة بالبدانة والِسمنَةعند  األطفال مثل و **•

 .السلوكيةلمشكالت ا1.

 االكتئاب2.

 .  مشكالت التعلُّم3.

 . واجتماعية يمكنها أن تخلق له مشاكل عاطفيةو  .الذاتقلة تقدير 4.

 



  

 نوالمراهقي األطفالالبدانة عند معالجة    

 
الحركة البدنية والنظام : الركنين األساسين في خطة التحكم بالوزن هماإن •

 الغذائي

لالطفال  هدف الوصول للوزن الصحي تحقيقاألهل الدور األكبر في يلعب 

 : من خالل الوزناألساسي إبطاء أو منع زيادة الهدف ويكون  باالسرة

   .داتقنالبدون او دائمال عيشجوالتالمساندة •

 السيئةالغذائية عاداته بنشاط الطفل والتحكم •

 إلى طاولة الطعام الجلوس •

   الوجباتتجمع األسرة كلها وقت التي      

 كم ِّيَة الطعام التي يتناولها قل ِّل * 

 خارج البيتلطفل ا

 والمشروبات السهلةتجنَّب األطعمة الجاهزة *





 الغذائيالحركة البدنية والنظام : خطة التحكم بالوزن هما



Have a Healthy life & Enjoy your eating  time  

Prof. Dr. Eqbal Ma’ala 


