
 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

 إدارة اإلعالم                                                                                                
 

 دراسة عن حجم إنتشار السمنة بني أطفال املدارس اإلبتدائية يف القليوبية
 

ة /رانيا السيد مصطفى عامر بكليةة الطةج مام ةة ب هةا كشفت دراسة حديثة قدمتها الطبي  

بةة إ تنتشةةار السةةى ة لةةد  ا مفةةاال  ةةس مصةةر قةةلال السةة ةاف الرليلةةة الىا ةةية  ةةس مرحلةةة 

الطفةلةةة بحةةبنت م تشةةرغ مةةن ط ييةةر نىةةر النيةةاغ ا سةةرية رايةةادغ الرةةةغ الشةةرا ية رايةةادغ 

بصةرغ مفرمة رالتس حلةت  ساعاف الخىةال بسبج اإلستخدام ال ام للكىبيةطر رالتليفزيةإ

 منل مىارسة الريا ة را نشطة اإلمتىاعية ا قر .

 

مالةج مةث ثةلد مةدارت تبتدا يةة م طرةة ب هةا رالرةر   066رقدبمرف الدراسةة علةى     

 % 8.47الىنيطة بها سةاء كانت مدارت حكةمية بر قاحةة ركشةفت الدراسةة علةى بإ 

ي انةإ مةث ايةادغ الةةاإ،  %31م مبي ية، مث ا مفاال  س الىدارت الثلد كانت براانه

 ي انةإ مث نرص الةاإ.  % 147ي انةإ مث السى ة ،  % .74

 

كىا لةحظ قلال الدراسة ايادغ م دالف حدرد السى ة  س الىدارت الخاحة ع ها  ةس     

النكةمية ربيضةا  ةس الىةدإ عةث الريةإل، باإل ةا ة تلةى رمةةد درر مةام لل امةل الةةراثس 

ا مفةاال الةنيث ي ةانةإ مةث خ ال ا لس للسى ة له طة ثير  اإلياةابس  ةس م  ةم حيث بإ التاري

 ايادغ الةاإ .

 

كىةةا بلرةةت الدراسةةة الضةةةء علةةى م  ةةم عةامةةل الخطةةر الىتسةةببة  ةةس ايةةادغ الةةةاإ     

رالسةى ة  ةةس مرحلةة الطفةلةةة  ةس بمفةةاال الىةةدارت اإلبتدا يةة، حيةةث رمةد بإ ا  لبيةةة  ةةس 

ي ةانةإ مةث ايةادغ الةةاإ سةيت ارلةإ عةدد بقةل مةث الةمبةاف رال يت ةارلةإ  ا مفةاال الةنيث

رمبة اإل طار عادغ ريت ارلةإ الط ةام قبةل ال ةةم، كىةا بإ ا كةل بث ةاء مشةامدغ التليفزيةةإ 

 مة ال امل الىشترك للسى ة  س مىين الىدارت.

 

بيث بالسةى ة، مةن مدا بيث ا مفاال الىصاكىا بإ مىارسة الريا ة طننر ب سبة  ئيلة      

عدم رمةد الةعس الكا س ب مىيتها، حيث ي تبرما الب ض رسيلة للتر يه يىكث ط ميلها تلةى 

 ال طلة الصيفية .

 



كىا لةحظ قلال الدراسة بإ م اك مهل ملنةظا عث بمىية مرض السى ة رعلمه  ةس    

ب ةدم مديةة ، سث الطفةلة سةاء كانت مث مانج الطفل بر عا لتةه ريت ةاملةإ مةن الىشةكلة 

رمث قلال من  الدراسة يتضة  بإ مشةكلة السةى ة طنتةاى تلةى مزيةد مةث الدراسةة رطسةلير 

الضةةةء عليهةةا علةةى كا ةةة الىسةةتةياف سةةةاء كةةاإ ط ليىيةةابر حةةنيا بر تعلميةةا لةةي   رةةر 

 إ السى ة قد طسبج مشاكل حنية مزم ةة قةد طهةدد حيةاطهم لىةامهتها رلكث لى ن حدرثها 

لبلةةة    رةةد طسةةبج بمةةراض الرلةةج، رالسةةكر، رالشةةراييث، رالسةةكتة رقاحةةة ع ةةد مرحلةةة ا

 الدما ية، راإلكتئاب، رمشاكل تمتىاعية بقر .


