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اضافه وزن كودكان – بازي هاي رايانه اي  -ورزش

در عصر حاضر رژيم غذايي نامناسب و كمي فعاليت فيزيكي نقش مهمي در باالتر رفتن وزن كودكان دارد .با افزايش برنامه هاي تلويزيوني،
بازيهاي رايانه اي و .. .كودكان مقدار زيادي از زمانشان را صرف تماشاي تلويزيون يا بازيهاي رايانه اي مي كنند در حاليكه در گذشته بازيهاي
كودكان بيشتر به صورت دسته جمعي بوده است .تماشاي برنامه هاي تلويزيوني كه بطور ميانگين هفته اي بين  24تا  03ساعت از وقت
كودكان را به خود اختصاص مي دهد و انجام بازيهاي رايانه اي كه با توجه به اعتياد كودك ،او را ساعتها در حالت نشسته نگه ميدارد علل
اصلي اضافه وزن و كم تحركي بچه هاي عصر حاضر مي باشد.
هر برنامه اي هميشه عده اي مخالف و موافق داشته است در مورد بازيهاي رايانه اي نيز همينطور است .گروهي معتقدند كه بازيهاي رايانه اي
براي كودكان و نوجوانان مضر است .بازيهاي رايانه اي كودك را معتاد به بازي مي كند و به آنها خشونت مي آموزد .بازيهاي رايانه اي براي
سالمتي چشم و روان كودكان مضر است در مقابل گروهي مي گويند كه اصالً اينطور نيست.
عده اي هم معتقدند كه انجام اين بازيها باعث تقويت هوش و دقت عمل در آنها مي شود .بازيهاي رايانه اي انواع مختلفي دارند برخي
از بازيهاي رايانه اي ورزشي نه تنها مضر نمي باشد بلكه باعث تقويت روحيه همكاري و حس اعتماد به نفس مي شود ،در بازيهايي از نوع
جنگي نيز فردي كه جنگ را هدايت مي كند ممكن است در آينده فردي مدير بار بيايد.
عامل مهم زمان بازي است كه والدين بتوانند بازي كردن در ساعاتي منظم و اندازه محدود را در كودكان خود كنترل نمايند .از طرفي
ديگر كنترل رژيم غذايي كودك با رعايت اين اص ل كه رژيم غذايي متفاوتي غير از آنچه خود استفاده مي كند نباشد .بهترين كار اينست
كه خانواده بر روي رشد تدريجي فعاليت هاي ورزشي خانواده و نهايتاً رژيم غذايي كل خانواده توجه داشته باشد.
اين برنامه به تمام اعضاء خانواده كمك مي كند تا عادتهاي غذايي خود را سالمتر كرده ضريب افزايش سالمتي خانواده را باال ببرند .فعاليت
منظم ورزشي همراه با رژيم غذايي موثرترين روش براي كنترل وزن تك تك اعضاء خانواده مخصوصاً كودكي كه اضافه وزن دارد است
والدين بايد براي فرزندان خود يك الگو باشند ،اگر كودكي والدين خود را در حين انجام فعاليت هاي ورزشي و فيزيك مناسبي ببيند از انجام
فعاليت ورزشي لذت مي برد و عالقه بيشتري در خود توليد مي كند كه براي تمام زندگيش فعاليت فيزيكي بيشتري داشته باشد.
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