
إفراط الأطفال في مشاهدة التلفزيون يؤثر سلبًا على نظامهم الغذائي     

  

الجمعة – 11/05/2012 - 

  

حذرت دراسة طبية من أن الأطفال الذين يفرطون فى قضاء ساعات أمام التلفزيون يعانون من سوء تغذية وتردى لمستوى نظامهم
. الغذائى بصورة ملحوظة بالمقارنة بالاطفال الذين ينظمون ساعات مشاهدتهم

      

وأضاف الباحثون أن التأثير السلبي لمثل هذة العادات السلبية تزداد حدته وسوءه مع تضافر عوامل أخرى مثل أختفاء مراقبة    
.أولياء الامور لاطفالهم حول ما يشاهدونه ويتناولونه من طعام، بالإضافة إلى التأثير السلبي لأصحاب السوء على الطفل

  

وكشفت الأبحاث التي أجريت أنه كلما إزدادت معدلات مشاهدة الطفل للتلفزيون كلما تراجعت معدلات تناوله للخضراوات    
والفاكهة يوميًا مع تزايد إقبالهم على تناول الحلوى والشيكولاتة والمشروبات الغازية إلى جانب الافراط فى تناول الوجبات السريعة

.مع إغفال وجبة الإفطار

  

وكانت الأبحاث قد أجريت على مايقرب من 12ألفا و 600 طفل تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والثالثة عشرة، حيث تم تتبعهم    
."خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2010، طبقًا لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط

  

وقد أشارت المتابعة إلى أن الاطفال الذين أعتادوا على مشاهدة التلفزيون بمعدلات تفوق المسموح به كانوا الاكثر إستهلاكها    
.للحلوى والوجبات السريعة وإغفالًا لوجبة الإفطار الهامة

  

  

     الجرائم الجنسية في بريطانيا : ثلث الضحايا... أطفال!

  

تكاد الحريات الفردية في بريطانيا تكون بلا حدود، بما في ذلك الحرية الجنسية. ولكن على رغم الانفتاح الذي يعيشه البلد في هذا
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المجال لجهة انعدام وجود مبررات للكبت الجنسي، تثير أرقام حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، تساؤلات حول دوافع القيام بمثل
هذه التصرفات في ظّل مجتمع معروف بتحرره، وهو أمر دفع البعض إلى القول إن التحرر الجنسي المنفلت يساهم في زيادة حالات

.الاعتداء بدل أن يقّللها

  

فماذا تقول الأرقام؟

  

تفيد الأرقام الرسمية بأن عدد الجرائم الجنسية المسجلة رسميًا في إنكلترا وويلز (الأرقام لا تشمل اسكتلندا التي لها نظام قضائي    
مستقل) خلال هذه الفترة بلغ 54982 جريمة، منها 17727 جريمة جنسية ضد أطفال دون سن 16 سنة في إنكلترا وويلز خلال العام 2010 – 2011

أي ما نسبته 32 في المئة. وفي تفصيل الأرقام المسجلة لدى الشرطة: 5115 اعتداء جنسيًا ضد أطفال إناث دون 16 سنة، و918 حالة اغتصاب
ضد أطفال ذكور دون السادسة عشرة، و4301 اعتداء جنسي ضد طفلات من عمر 13 سنة وما دون، و1125 اعتداء جنسيًا على أطفال من العمر

نفسه. ومن بين كل الحالات المسجلة خلال هذه الفترة تبّين أن 146 جريمة مسجلة ضد أطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم ارتكبها
.شخص ُيفترض أنه موضع ثقة

  

وليس واضحًا إن كانت هذه الأرقام ُتعتبر مرتفعة جدًا إذا ما قورنت بعدد سكان إنكلترا (51 مليون نسمة) وويلز (3 ملايين)، أو من    
خلال مقارنتها بمعدلات الاعتداء الجنسي في دول أخرى. لكن المخيف في الأمر أن الأرقام المسجلة رسميًا قد تكون مجرد رأس جبل

الجليد. إذ توضح جمعية «أن أس بي سي سي» التي ُتعنى برعاية الأطفال، أن أبحاثًا أجريت في الفترة الأخيرة أظهرت أن قرابة 24.1 في
المئة من البريطانيين في سن الشباب بين عمر 18 و 24 سنة، عانوا خلال فترة طفولتهم من سوء استغلال جنسي (بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة) على يد شخص بالغ أو أحد كبار السن. وتظهر الأبحاث أن واحدًا من بين كل عشرة أطفال (بين 11 سنة و17 سنة) تعّرض لسوء

استغلال جنسي خلال العام الماضي وحده، بما في ذلك نسبة مرتفعة على الأخص بين الفتيات اللواتي يبلغن ما بين 15 سنة و17 سنة
.

  

وُتظهر الدراسة أن 11.3 في المئة من الشبان (18 – 24 سنة) تعرضوا لسوء استغلال جنسي مباشر (من خلال الاتصال المباشر مع غيرهم)    
.خلال فترة طفولتهم. وثلثا حالات الاعتداء (65.9 في المئة) على الأطفال قام بها أشخاص يبلغون 18 سنة وما دون

  

وتكشف الأرقام أيضًا – وهنا مكمن الخطر - أن كثيرين من الذين تعرضوا لســـوء اســـتغلال جنسي لم يقدموا شـــكوى ضد    
الذين اعتدوا عليهم. فقد تبــــّين أن واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص، اي حوالى 34 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا لاستغلال

.جنسي مباشر على يد شخص بالغ، لم يخبروا أحدًا بما حصل معهم
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