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 بيان موقف 

 

 العالج الوظيفي في السمنة في الطفولة والمراهقة 
 

 بيان للموقف الذي يتم اتخاذه 
 

تدخالت اهق هو محور ، بغض النظر عن وزن الطفل أو المرفاهية من خالل االنخراط في الوظائفتعزيز الصحة والر
 .العالج الوظيفي

 
أو المجتمعات الستهداف عوامل الخطر القابلة السمنة: يعمل المعالجون الوظيفيون مع األفراد والعائالت و/ الوقاية من

تسهيل تطوير النظام الغذائي والنشاط البدني ة بتطور السمنة. على سبيل المثال، يمكن للمعالجين الوظيفيين للتعديل المرتبط
 .1،2 والروتين الوظيفيولعب األنشطة التي تعزز العادات 

 
الج القائمة على األدلة للسمنة. هو جزء أساسي من نهج متعدد التخصصات لخيارات الع عالج السمنة: العالج الوظيفي

. العالج 3وأنماط الحياة األسرية لألطفال والمراهقين  الوزن متعددة المكونات يشمل ذلك خدمات إدارة / محافظة على

يشمل قبل وبعد الجراحة لعالج السمنة. جزء من الفريق الذي يركز على أساليب نمط الحياة للتدخالت  الوظيفي هو أيضا  
 ذلك الوصول إلى شبكات األقران وتمكين األطفال والمراهقين واألسر من التخطيط للمستقبل.

 
 لموقف أو المسألة للعالج الوظيفي بيان أهمية ا

 
ِّن المعالجون ال لبدني واألكل التي تعزز الصحة والرفاهية بما في ذلك النشاط ا وظائفمن المشاركة في ال وظيفيونيُمك 

به من طوال العمر بما في ذلك رعاية ما قبل الحمل والحمل على النحو الموصى  وظائفالصحي والنوم؛ التركيز على ال
بالقدرة على تعزيز مهارات تقرير  وظيفيونباإلضافة إلى ذلك، يتمتع المعالجون ال. ( WHO)ة منظمة الصحة العالميقبل 

 المصير والدعوة الذاتية التي ستمكن من اتخاذ خيارات صحية.
 

التي تكون ذات مغزى لألطفال والمراهقين وتعزز الدافع لتغييرات  وظيفيةعلى تعزيز النتائج ال وظيفيونيركز المعالجون ال
 السلوك الصحي المستدامة التي قد تتضمن أو ال تشمل فقدان الوزن.

 
جتمعات. يدافع القضايا التي تعكس المحددات االجتماعية الواسعة للصحة للمجموعات والموظيفيون يعالج المعالجون ال

ئة االجتماعية والمبنية ويقومون بإجراء تغييرات فيها لتعزيز الوصول إلى األطعمة الغنية عن البيوظيفيون المعالجون ال
إلى تدخالت بالمغذيات واألماكن اآلمنة للعب والترفيه النشط لألطفال والمراهقين من جميع القدرات. كما نعترف بالحاجة 

 .ا  مصممة ثقافي
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 بيان أهمية الموقف للجماعة أو المجتمع 
 
تبط السمنة بتقييد المشاركة في األحداث الحياتية المهمة في الطفولة والمراهقة بما في ذلك تلك المرتبطة بالتطور البدني تر

حول التفاعل بين الشخص والبيئة والوظيفة لتعزيز  تبر وجهات نظر المعالجين الوظيفيينوالنفسي االجتماعي والمهني. تع
ربة بسهولة لتعزيز المنظور الوظيفي على المستوى الصحة والرفاهية ممارسة راسخة. يمكن استخدام هذه القوة العاملة المد

الصحة العامة مساهمة مهمة في رسائل  لعائالت. يقدم المعالجون الوظيفيون، إلى جانب توفير التدخالت الفردية لالمجتمعي
ل والمراهقين. المعالجون التي تركز على الصحة والرفاهية المرتبطة بالوقاية والعالج وتقليل تأثير السمنة على حياة األطفا

دعاة فعالون للحد من التحيز في الوزن والوصمة المرتبطة بالسمنة وتعزيز الوصول إلى الخدمات  الوظيفيون هم أيضا  
 ة احتياجات األشخاص المصابين بالسمنة.والموارد المصممة لتلبي

 
 الملخص واالستنتاج 

 
من االعتبارات الهامة للوقاية من السمنة لدى األطفال والمراهقين وعالجها وإدارتها.  العالج الوظيفي تعتبر خدمات وتدخالت

الشخصية والبيئية المرتبطة ، والعوامل تخدمة عناصر وظائف الجسم وهياكله، وقيود النشاطتتناول المناهج الشاملة المس
 بالسمنة التي تؤثر على المشاركة في أدوار الحياة.

 
 المراجع

 
1. Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT). (2015). CAOT Position 
Statement: Obesity and healthy occupation. Available from: 

. [Accessed 20th July 2019]. 

2. Clark F, Reingold F S, Salles-Jordan K. Obesity and occupational therapy (Position paper). 
American Journal of Occupational Therapy. 2007; 61(6): 701-703. 

3. World Health Organization. (2016). Report on the commission on ending childhood 
obesity. Available from: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1 
[Accessed 20th July 2019]. 

4. Stewart D, Freeman M, Law M, Healy H, Burke-Gaffney J, Forhan M, Guenther S. The 
transition to adulthood for youth with disabilities: Evidence from the literature. The State 
University of New York:  Center for International Rehabilitation Research Information and 
Exchange; 2010. 

5. Forhan M, Ramos Salas X. Inequities in healthcare: A review of bias and discrimination 
in obesity treatment. Canadian Journal of Diabetes. 2013; 37:205-209. 

 

 

 )بالترتيب األبجدي( المساهمون
 بالكازار )الواليات المتحدة األمريكية( -والندا سواريز ي

 ما كونسيبسيون كاباتان )الفلبين(
 كارينا دانكزا )المملكة المتحدة(

 ماري فورهان )كندا(
 تريش تاكر )كندا(

 جيني زيفاني )أستراليا(
 
 
 

في السمنة في الطفولة والمراهقة" للحصول على مزيد من  لى "الوثيقة الداعمة للعالج الوظيفيالرجوع أدناه إيرجى 
 المعلومات التفصيلية.

 

 

 

https://www.caot.ca/document/…%25Healthy%20Occupation.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1


 
العالج الوظيفي في السمنة في الطفولة والمراهقة  ا  [2019] 

 
3 | 5 

 الوثيقة الداعمة

 

 العالج الوظيفي في السمنة في الطفولة والمراهقة 
 

 مقدمة لغرض هذا البيان
 

 وظيفيفيما يتعلق بدور العالج ال (WFOT) وظيفيينالعالمي للمعالجين التحاد الغرض من هذا البيان هو وصف موقف اال
بكيفية  وظيفيونمراهقين. يهتم المعالجون الفي الوقاية والعالج والتقليل من تأثير السمنة على الحياة اليومية لألطفال وال

هي أكثر من  وظائففاههم. الؤثر ذلك على صحتهم ور، وكيف يالحياة اليومية ذات المغزى وظائفمشاركة الناس في 
، والذهاب إلى المدرسة أو التواصل كل ما يفعله الناس، مثل تناول وجبة، واالستعداد للخروج ا؛ إنهمجرد عمل مدفوع األجر

 وظائفتأثر أدوار الحياة اليومية والمع األفراد والمجتمعات والمنظمات عندما ت وظيفيونألصدقاء. يعمل المعالجون المع ا
المرتبطة بها )أو يحتمل أن تتأثر( أو معرضة للخطر بسبب اإلعاقة أو المرض أو ظروف الحياة أو التغيرات التي تحدث 

 مع الشيخوخة.
 

في . منذ عام  ا  ع أنحاء العالم ثالث مرات تقريبتضاعفت السمنة في جمي،  1 (WHO) عالميةوفق ا لمنظمة الصحة ال

 ا  عام و  تتراوح أعمارهم بين  مليون طفل ومراهق سن الخامسة وأكثر من  مليون طفل دون ، عام 
. فيما يلي تعريفات منظمة الصحة العالمية لزيادة الوزن والسمنة 1أو السمنة  الزائد الوزنمن ذوي تم تصنيفهم على أنهم 
  لألطفال والمراهقين:

 

   
 

 1. تعريف زيادة الوزن والسمنة 1الشكل 

 
على تسهيل الوظائف الهادفة والنشطة والجذابة لألطفال والمراهقين مثل اللعب والدراسة والرعاية  وظيفييركز العالج ال
الذين أن األطفال والمراهقين المعرضين لخطر اإلصابة بالسمنة أو أولئك  وظيفيينتحاد العالمي للمعالجين الاالالذاتية. يعتقد 

ل تأثير التي يمكن أن تمنع وتعالج وتقل وظيفيالوصول إلى أساليب العالج ال يعانون من السمنة يجب أن يتمتعوا بإمكانية
  السمنة على الحياة اليومية وعلى مرحلة البلوغ.

 
 بيان للموقف الذي يتم اتخاذه 

 
أو المجتمعات الجون الوظيفيون مع العائالت الفردية و/عند األطفال والمراهقين، يعمل المع من السمنة الوقايةمساهمة في ك

تسهيل تطوير  ة بتطور السمنة. على سبيل المثال، يمكن للمعالجين الوظيفيينالستهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل المرتبط
ج الروتينية من خالل تحو عادات الوظيفيةالنظام الغذائي والنشاط البدني ولعب األنشطة التي تعزز ال ديد األهداف؛ تدرِّ

يير الوزن مقابل الطول أكبر من انحرافين معياريين فوق وسيط معا: الوزن الزائد•
منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل

انحرافات معيارية فوق وسيط معايير منظمة 3الوزن مقابل الطول أكبر من : السمنة•
الصحة العالمية لنمو الطفل

وق مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر أكبر من انحراف معياري واحد ف: زيادة الوزن•
وسيط مرجع النمو لمنظمة الصحة العالمية

للنموأكبر من انحرافين معياريين فوق وسيط مرجع منظمة الصحة العالمية: السمنة•

 سنوات أقل من 

 سنة   – 
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، مهما كان وزن فاهية من خالل االنخراط في الوظائفتعزيز الصحة والر .4-2 تعزيز الصحة والعمل الجماعيالنشاط؛ 
 .اهق هو محور تدخالت العالج الوظيفيالطفل أو المر
القائمة على األدلة للسمنة. يشمل ذلك خدمات  العالجهو جزء أساسي من نهج متعدد التخصصات لخيارات  العالج الوظيفي

جزء من  ألطفال والمراهقين. العالج الوظيفي هو أيضا  الوزن متعددة المكونات ونمط الحياة األسرية ل إدارة/المحافظة على
كات يشمل ذلك الوصول إلى شبقبل وبعد الجراحة لعالج السمنة. الفريق الذي يركز على أساليب نمط الحياة للتدخالت 

أن األطفال الذين يعانون من السمنة ال تتم  من التخطيط للمستقبل. ندرك أيضا   األقران وتمكين األطفال والمراهقين واألسر
األطفال الذين يعانون من السمنة بسبب الضرورة إلى خدمات العالج الوظيفي، ومع ذلك يرى المعالجون الوظيفيون إحالتهم ب

 .في الوظائفكل أخرى تتعلق بمشاركتهم مشا

 
 بيان أهمية الموقف أو المسألة للعالج الوظيفي 

 
التي تعزز الصحة والرفاهية بما في  الالزمة لتعزيز المشاركة في الوظائف لديهم المهارات والمعرفة المعالجون الوظيفيون

ة ما قبل الحمل والحمل طوال العمر بما في ذلك رعاي نشاط البدني واألكل الصحي والنوم؛ التركيز على الوظائفذلك ال
بالقدرة على تعزيز  . باإلضافة إلى ذلك، يتمتع المعالجون الوظيفيون5على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية 

 .6التي ستمكن من اتخاذ خيارات صحية مهارات تقرير المصير والدعوة الذاتية 

 
األهداف وضيق االختيار لوزن يمكن أن يشعر بعدم القدرة على أن التركيز فقط على فقدان ا يدرك المعالجون الوظيفيون
ز الدافع لتغييرات يذات المغزى لألطفال والمراهقين وتعز لتركيز إلى تعزيز النتائج الوظيفيةالمحددة. يغير منظورنا هذا ا
 السلوك الصحي المستدامة.

 
عات والمجتمعات. لجة القضايا التي تعكس المحددات االجتماعية األوسع للصحة للمجمومعا يمكن للمعالجين الوظيفيين أيضا  

ول أن يدافعوا عن البيئة االجتماعية والمبنية ويحدثوا تغييرات فيها لتعزيز الوص كن للمعالجين الوظيفيين، يمعلى سبيل المثال
النشط لألطفال والمراهقين من جميع القدرات. تشير الدالئل  ، والترفيهإلى األطعمة الغنية بالمغذيات، والمساحات اآلمنة للعب

، واألطفال والمراهقين ية ومن خلفيات متنوعة عرقيا ، وأولئك الذين يعيشون في فقرالحالية إلى أن األطفال في البيئات الحضر
. نحن 9-7ماط الحياة الصحية السمنة التي تحول دون أنوالعوائق المتعلقة بمضاعفات لتجربة الذوي اإلعاقة هم أكثر عرضة 

 .11،  10 بالحاجة إلى تدخالت مصممة ثقافيا   نقر أيضا  

 
 بيان أهمية الموقف للمجتمع عند المالئمة 

 
ترتبط السمنة بتقييد المشاركة في األحداث الحياتية المهمة في الطفولة والمراهقة بما في ذلك تلك المرتبطة بالتطور البدني 

حول التفاعل بين الشخص والبيئة والوظيفة لتعزيز  تبر وجهات نظر المعالجين الوظيفيينوالمهني. تعوالنفسي االجتماعي 
ربة بسهولة لتعزيز المنظور الوظيفي على المستوى الصحة والرفاهية ممارسة راسخة. يمكن استخدام هذه القوة العاملة المد

مساهمة مهمة في رسائل الصحة العامة  يقدم المعالجون الوظيفيونلعائالت. ، إلى جانب توفير التدخالت الفردية لالمجتمعي
ل والمراهقين. المعالجون التي تركز على الصحة والرفاهية المرتبطة بالوقاية والعالج وتقليل تأثير السمنة على حياة األطفا

زيز الوصول إلى الخدمات والموارد عدعاة فعالون لتقليل التحيز في الوزن والوصمة المرتبطة بالسمنة وت الوظيفيون هم أيضا  
 المصممة لتلبية احتياجات األشخاص المصابين بالسمنة.

 
 االستنتاج

 
من االعتبارات الهامة للوقاية من السمنة لدى األطفال والمراهقين وعالجها وإدارتها.  عتبر خدمات وتدخالت العالج الوظيفيت

، والعوامل الشخصية والبيئية المرتبطة جسم وهياكله، وقيود النشاطتخدمة عناصر وظائف التتناول المناهج الشاملة المس
 بالسمنة التي تؤثر على المشاركة في أدوار الحياة.
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