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هل تعلم؟
تؤّدي متضية فترات طويلة من الوقت جلوساً أمام التلفزيون أو   

الكمبيوتر للتسلية أو ملمارسة األلعاب اإللكترونية احملمولة باليد 
إلى معاناة األطفال من البدانة أو السمنة. 

يزيد احتمال تناول األطفال الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من   
ساعتني يومياً ملأكوالت غير صحية ويقل احتمال تناولهم الفواكه 

واحتمال ممارستهم النشاط البدني. 
ميضي حوالي نصف األطفال بسن 5 إلى 15 عاماً أكثر من ساعتني   

يومياً أمام شاشات الترفيه الصغيرة.
يزيد احتمال تناول األطفال مأكوالت غنية بالسكر أو امللح او   

الدهون املشبعة عندما يشاهدون التلفزيون.

كم من الوقت ميضي األطفال أمام الشاشات؟
عندما ميضي األطفال واملراهقون الوقت أمام الشاشات الصغيرة – 

سواء أكان ذلك أمام التلفزيون أم الكمبيوتر أم األلعاب احملمولة باليد 
– فإن ذلك يضّيع من الوقت الذي ميكن أن ميضونه في ممارسة الرياضة أو 

األلعاب البدنية أو ممارسة النشاط البدني.

توصي اإلرشادات التوجيهية األسترالية بأن ال ميضي األطفال واملراهقون 
أكثر من ساعتني أمام شاشات الترفية الصغيرة كل يوم.

وبالرغم من الفائدة املمكنة للكمبيوتر والتلفزيون في التربية والتعّلم، 
فإن املنافع الصحية واملهارات واملتعة التي يحصل عليها األطفال 

واملراهقون من ممارسة النشاط البدني هي بذات األهمية. 

نصائح مفيدة للوالدين
قبل تشغيل جهاز التلفزيون أو الكمبيوتر ألطفالك، توقف وفّكر –   
هل بإمكانهم متضية وقتهم وهم ميارسون نشاطاً بدنياً ثم العودة 

الحقاً للجلوس أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر؟
قلل من أوقات مشاهدة التلفزيون. إذا كان هناك برنامج محدد يريد   

أن يشاهده طفلك، أطفئ التلفزيون مبجرد انتهاء البرنامج. أو سجل 
البرنامج وشاهداه سوية فيما بعد.

ضع حدوداً أللعاب الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر للتسلية – ال   
أكثر من ساعتني في اليوم وليس خالل النهار حني يكون بإمكانهم 

اخلروج وممارسة النشاط.
ال تسمح بوجود جهاز تلفزيون أو كمبيوتر في غرفة نوم طفلك. ابق   
هذين اجلهازين في غرفة عامة في املنزل حتى تراقب استخدامهما.
اكتب قائمة باأللعاب والنشاطات التي ميكن ممارستها داخل املنزل   

وخارجه، فذلك يتيح لك اقتراح بدائل عن مشاهدة التلفزيون أو 
اللعب على الكمبيوتر. “ضع حدوداً أللعاب الكمبيوتر واستخدام 

الكمبيوتر للتسلية”

أطفئ التلفزيون أو الكمبيوتر ومارس 
النشاط البدني

تناول كمية أقل من 

الوجبات اخلفيفة 

واختر بدائل أكثر 

نفعاً للصحة

أطفئ جهاز 

التلفزيون أو 

الكمبيوتر ومارس 

النشاط البدني

مارس النشاط 

البدني كل يوم

اختر املاء 

شراباً لك

تناول املزيد من 

الفواكه واخلضار

طرق 5
للعيش 

حياة 
صحية

www.healthykids.nsw.gov.au

ARABIC

مبادرة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ودائرة التربية والتدريب في نيو ساوث ويلز وقسم الرياضة والترفيه التابع 
ملكتب ’مجتمعات نيو ساوث ويلز‘ ومؤسسة القلب.  

للمزيد من املعلومات واألفكار حول األكل الصحي والنشاط البدني، 
www.healthykids.nsw.gov.au تفقدوا


