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حركي بأسموب القصة الحركية في تخفيف الوزن وتطوير بعض القدرات الحركية  -ج غذائي منيتأثير 
 سنوات )6-5بعمر)لألطفال ذوي السمنة المفرطة 

 م.م. نغم صالح نعمو
 جامعة بابل/كمية التربية الرياضية

 الباب األول 
 التعريف بالبحث -1 
 مقدمة البحث وأىميتو  1-1

الدوؿ المتقدمة خاصة عناية تامة بأطفاليا فتعمؿ جاىدة علػى نف تػوفل ليػـ نفاػؿ ال ػبؿ  تعنى اغلب الدوؿ ومنيا
مػػف اجػػؿ تطػػويل ميػػالاتيـ اق ا ػػية وحػػدلاتيـ النلميػػة والػػؾ اف ملنلػػة مػػا حبػػؿ المدل ػػة ليػػا طابعيػػا الخػػا  فػػ   ممانيػػة 

  ظيال الطاحات العقلية والنف ية وااجتماعية والنلمية لدى اقطفاؿ.
داد اقطفػػػاؿ لػػػـ يػػػأتص بمنػػػم الصػػػدفة بػػػؿ مػػػف خػػػةؿ تبنػػػ  تلػػػؾ الػػػدوؿ للتلبيػػػة النلميػػػة وتيي ػػػة المػػػوادل  ف  عػػػ

تباع مبدن  ف النلمة ى   ندى مقومات النياة للطفؿ فيو ا ي تطيع النياة بػدونيا  ممػا تعتمػد تلبيػة  المتخصصة والجيدة وا 
والنف ػية علػى النلمػة فمػف خةليػا يػتعلـ وينمػو ويتطػول لػالؾ مػاف الطفؿ وتطويل ميالاتو اق ا ية وحدلاتو النلمية والعقلية 

مػػف الاػػلولي الت ػػديد علػػى نىميػػة التلبيػػة النلميػػة فػػ  العمليػػة التلبويػػة وخصوصػػا مػػع نطفػػاؿ مػػا حبػػؿ المدل ػػة  والػػؾ مػػف 
النػوان  الت ػلينية  خةؿ ااعتماد على التملينات النلمية الت  ليا دول مبا ل ف  تنمية ج ػـ الطفػؿ ونجيهتػو ونلماتػو مػف

والف ػػلجية ممػػا تػػردي دولا ميمػػا فػػ  النفػػاظ علػػى الػػوهف الطبيعػػ  للطفػػؿ  اا مػػاتـ تطبيقيػػا بانتظػػاـ   ممػػا ليػػا فوا ػػد مختلفػػة 
ن تطيع مف خةليا تطػويل امممانػات النلميػة للجيػاه النلمػ  لػو   مػف اجػؿ بنػاق وتمػويف حاعػدة نلميػة جيػدة ومتميػهة تبػدن 

 ػػاا الػػاي تعتمػػد عليػػو الفعاليػػات الليااػػية بمختلػػؼ ننواعيػػا بيػػدؼ تنقيػػؽ ىػػدفيا وىػػو الوصػػوؿ  لػػى مػػف الطفػػؿ قنػػو اق
اانجاه العال   فمف النممة نف نجعؿ مف ليام اقطفاؿ بي ة منا بة لتطويل ميالات الطفؿ اق ا ػية وحدلاتػو النلميػة فػ  

 بناق  خصيتو الم تقبلية.ملنلة نموه ىاه وتوجيييا الوجية الصنينة الت  نبتغييا لو فػ  
وبما  ف التلبية النلمية تختلؼ عف باح  ننواع التلبية اقخلى ف  اختةؼ وتنوع ن ػاليبيا ومناىجيػا  عليػو يتطلػب 
م ػابيـ الميػالات اق ا ػية والقػدلات النلميػة ابتػداًق مػف ملنلػة نطفػاؿ مػا حبػؿ  مف الموادل المتخصصة ااىتمػاـ باقطفػاؿ وا 

على العديد مػف ن ػاليب  التلبيػة النلميػة   التػ  تعػد مػف اػلوليات النجػاح فػ  تطػويل الميػالات اق ا ػية المدل ة معتمدا 
والقػػدلات النلميػػة باماػػافة  لػػى ا ػػتعماليا متمػػاليف عةجيػػة لاطفػػاؿ الػػايف يعػػانوف ال ػػمنة المفلطػػة والػػؾ لتعػػدد اقىػػداؼ 

 ت اعد الطفؿ لتجاوه ىاه اقهمة . التلبوية والصنية والنلمية لياه التماليف الت  يممف  ف
نلمػػ  بأ ػػلوب القصػػة النلميػػة مػػف اجػػؿ تخفيػػؼ الػػوهف لػػدى  –تممػػف نىميػػة البنػػث فػػ  ا ػػتعماؿ بلنػػام  غػػاا   

(  ػػنوات  مػػف خػػػةؿ ااعتمػػاد علػػى التملينػػات النلميػػة التػػ  تػػردي دولا ميمػػػا 6-5اقطفػػاؿ اوي البدانػػة المفلطػػة بعمػػل  
 واجيهتة ونلماتة وبالتال  ت يـ ف  معالجة ال منة المفلطة لديو ف  ملانؿ مبملة .  ون ا يا ف  تنمية ج ـ الطفؿ

 مشكمة البحث  1-2
تعد ملنلة نطفاؿ ما حبؿ المدل ة ملنلة ميمة مف ملانؿ نمو الطفؿ   بؿ ىػ  مف ندؽ ملانؿ النمو وفييا تتمػوف  

تمعػػات التػػ  ت ػػعى  لػػى التقػػدـ وااهدىػػال اغلػػب مقومػػات وخصػػا    خصػػية الطفػػؿ   وىػػ  ىػػدؼ ميػػـ مػػف نىػػداؼ المج
وتنقيؽ ما تصبو  ليو   ولعؿ مف نىـ نىػداؼ التلبيػة النلميػة ىػو تطػويل الميػالات اق ا ػية والقػدلات النلميػة  وعليػو فػ ف 

 ااىتماـ بياه الملنلة ىو ااىتماـ بم تقبؿ المجتمع ملو.
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فاػػة عػػف متابعتيػػا للعمليػػة التعليميػػة فػػ  ىػػاه  ومػػف خػػةؿ اطػػةع البان ػػة علػػى عػػدد مػػف الدلا ػػات والبنػػوث   
نلميػػة تتبػػع فػػ  دول ليػػام اقطفػػاؿ مػػف اجػػؿ معالجػػة اقطفػػاؿ او ال ػػمنة  –الملنلػػة  انظػػت حلػػة وجػػود بػػلام  غاا يػػة 

ـ  لػى انعػهاليـ عػف اللعػب وتخػوفي يالمفلطة والايف يعانوف مف عدـ اندماجيـ مع نحلانيـ ف  مناى  التلبية النلمية ممػا يػرد
مػف ممال ػػة الن ػػاط الليااػػ  لػػاا ابػػد مػػف ا ػػتعماؿ بعػم اق ػػاليب مأ ػػلوب القصػػة النلميػػة  التػػ  يممػػف مػػف خةليػػا نف 
ننقؽ عدة نىداؼ غاا ية ونلمية ونف ية وتلبوية ت اعد الطفؿ علػى اانػدماج فػ  الن ػاط النلمػ  مػع همػةقه وبػالؾ نمػوف 

 ب مؿ طبيع  و اعدناه على تجاوه ىاه الم ملة. حد حدمنا فلصة جديدة لياا الطفؿ لمتابعة نياتو
 ىدفا البحث  1-3

 ييدف البحث إلى
 (  نوات .6-5نلم  بأ لوب القصة النلمية لاطفاؿ اوي ال منة المفلطة بعمل   - عداد مني  غاا   .1

ؿ اوي النلمػػ  فػػ  تخفيػػؼ الػػوهف وتطػػويل بعػػم القػػدلات النلميػػة لاطفػػا –التعػػلؼ علػػى تػػأ يل البلنػػام  الغػػاا    .2
 (  نوات. 6-5ال منة المفلطة بعمل  

 فرضيتا البحث  1-4
النلمػػ  تػػا يلا معنويػػا فػػ  تنقيػػؽ الػػوهف وتطػػويل بعػػم القػػدلات النلميػػو لاطفػػاؿ اوي ال ػػمنة  –للمػػني  الغػػاا   
 (  نوات . 6-5المفلطة بعمل   

 مجاالت البحث  1-5
 ػػنوات فػػ  لواػػت  الميػػ  والليػػانيف فػػ  ملمػػه ( 6-5نطفػػاؿ مػػا حبػػؿ المدل ػػة بعمػػل    -: المجااال البشااري 1-5-1

 منافظة بابؿ . العلاؽ.
  . 2010/ 1/ 8ولغاية  2009/ 10/  14للمدة مف   -المجال الزماني : 1-5-2
 العلاؽ. – انة وحاعة اقلعاب فػ  لوات  المي  و الليانيف ف  ملمه منافظة بابؿ  -المجال المكاني : 1-5-3
 

 الباب الثاني
 النظريةالدراسات  -2
 أسموب القصة الحركية  2-1

"يقصػد بالقصػة النلميػة الن ػػاط التم يلػ  القصصػ  ني  عطػػاق اقطفػاؿ ن ػاطا نلميػا فػػ  صػولة م ػوحة حصصػػية  
فػ  بي ػتيـ  ةتجعلو يقبؿ عليو وي تمتع بو وم ؿ ىاا الن اط يتيح ليـ فلصة التعبيل عف ننف ػيـ والتعػلؼ علػى مظػاىل النيػا

 .(1 ت "مف نيواف ونبات وآا
والقصة النلمية يممننا القوؿ بأنيا عملية فيـ وا تيعاب للملمات ومف  ـ تلجمتيا  لى نلمات اات معنػى وفا ػدة .  

 -:(2 وتق ـ القصة النلمية  لى نوعيف ن ا ييف ىما
تنتوييػا ىػاه وي ودىا اميقاع وىاا اميقاع ي اعد الطفػؿ فػ  التعبيػل عػف النلمػات التػ   -حصة نلمية مو يقية غنا ية : -ن 

 القصة   وىاا النوع مفاؿ ف  الملانؿ اقولى مف عمل الطفؿ نتى  ف اللابعة .

وى  منا بة للطفػؿ بعػد  ػف اللابعػة نيػث  ف ىػاا النػوع مػف القصػ  يعتمػد م يػلا علػى خيػاؿ  -حصة نلمية تم يلية : -ب
 الطفؿ وميلو ال ديد لمؿ ما ينيط بو .
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 السمنة المفرطة 2-1-2
عػف النػػد الطبيعػ  والػػؾ ب ػػبب تػلامـ الػػدىوف   وحػد علفيػػا بعػم المتخصصػػيف بأنيػػا  هف ج ػـ الطفػػؿىػ  هيػػادة و  

 لقػد نمػػدت التجػػالب والدلا ػػات نف ال ػػمنة لي ػػت ىػػ  الم ػػملة .الطبيعػػ  % مػػف الػػوهف30امن ػػاف نم ػػل مػػف  هيػادة وهف

بنػؿ ىػاه الم ػملة التػ  تمػوف ب ػيطة  اىتمػاـاق ا ية الت  ي مو منيا الم يليف   بقدل ما  ف الم ػملة النقيقيػة ىػ  عػدـ ا
 .(3 صعوبة ف  النؿ م تقبة ال خ  ليا يجعليا نم ل فى بدايتيا ولمف  ىماؿ

البػالغيف لمػف نياػا فػ  نو ػاط اقطفػاؿ والمػلاىقيف    ليا فقػط فػ تنظى باىتماـ عالم  اليـو ال منةلقد نصبنت        
 علػى الػؾ يبقػى العديػد مػف وعػةوة  قػوة البدنيػة وااجتماعيػة لاطفػاؿب  علػى الال ػل وىنػاؾ توافػؽ فػ  اءلاق ب ػأف التػأ يل

 .هيادة خطل امصابة باقملام   مع انتماؿلطة يعانوف منيا ف  ملنلة البلوغفالم اقطفاؿ الايف يعانوف مف ال منة
 األطفالعمى األضرار الصحية لمسمنة  2-1-3

حليبػة فػ  نػيف نف طػلؽ العػةج المتػوفلة للػتخل  مػف  ة م ػتقبلية لي ػتمعظػـ ىػاه اقاػلال حػد تبػدن ظيولىػا فػ  فتػل       
   ولمػف  اا  بػت فعػة نف الطفػؿ مصػاب بال ػمنة فعلػ  والديػو نف ي ػالعواحصػيلة للغايػة هيادة الوهف تظيل مفعوليػا فػ  فتػلة

 : لى بعةج ىاا اقمل ف  ن لع وحت نتى ا يردى
 التفاع ف  ن بة المول تلوؿ.  
  ظ ف  اغط الدـالتفاع ملنو . 

 و.اعؼ  قة الطفؿ بنف و وظيول نعلام المآبة علي 

 م امؿ ف  عظاـ الج ـ وخصوصا عظاـ الولؾ وامحداـ. 

  ي.التأ يل على المبد وظيول ملم ال مل 

 صعوبة ف  التنفا الطبيع  وخصوصا ن ناق النـو والبلوغ المبمل. 

 ويةمما نف ال منة تر ل ب مؿ مبيل على القلب واقوعية الدم. 

 : أسباب السمنة لدى األطفال ومن أىم  
نىـ ن باب  صابة اقطفاؿ بال منة   فاقطفػاؿ دا مػا مػا  اقطعمة ب مؿ خاطئ مف تناوؿ يعدالنظاـ الغاا   الخاطئ :  -1

ميػاه ال   وخصوصػا تلػؾ التػ  تمػوف فػ  الوجبػات ال ػليعة الملي ػة بالػدىوف  ونياػانلالية عالية نطعمة اات  علات يتناولوف
  عاليػػػػػػػػة الغاهيػػػػػػػػة والنلويػػػػػػػػات التػػػػػػػػ  يقبػػػػػػػػؿ اقطفػػػػػػػػاؿ علييػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػلاىة تنتػػػػػػػػوى علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػعلات نلاليػػػػػػػػة

  ـ بم ػلة نف يمػوف يعػانى مػف ال ػمنةالطعا يتناولوفالايف  حلة الن اط النلم  والبدن  : فليا  لطا نف يموف الطفؿ مف -2
ل ػمنة   قنػو يصػلؼ الػدىوف المخهونػة فػ  ج ػمو ملما مانت فلصتو نفاؿ ف  البعػد عػف ا فملما مالا الطفؿ ن اط مبيل

اقطفػػاؿ الػػايف يجل ػػوف   ػػمؿ نلمػػة ن نػػاق ممال ػػتو لان ػػطة الليااػػية والنلمػػة اليوميػػة   وحػػد ن بتػػت التجػػالب نف علػػى
 .لإلصابة بال منة لم اىدة التلفاه لمدة  اعتيف يوميا بدوف نلمة ىـ اقم ل علاة

   حػد تػدفع الطفػؿمعاملة ال ي ة لآلباق مع نبنا يـ  نو الالف ؿ ف  تنقيؽ الطموناتو اغط العوامؿ النف ية : اامت اب  -3

  .لتنقيؽ ام باع النف     نو منوع مف التعويم لى امحباؿ على الطعاـ ب لاىة لليلب مف ىاه اامت اب
 

 :كيفية معالجة السمنة لدى األطفال
الغػااق   فةبػد مػف نف تمػوف  تنػاوؿوتغيل العادات العا لية ف   ة الطفؿعةج ال منة يبدن مف تغيل العادات ال ي ة لتغاي -1

 .المختلفة الطفؿ ف  طعامو ف  الوجبات يتناوليان ابات دحيقة ن ب ال علات النلالية الت   ن ابات نىؿ الطفؿ
يػل مػف العػةج ولػاا الطفػؿ مػف امصػابة بيػاا المػلم فالوحايػة خ  الغػااق ينمػ تنػاوؿالعػادات الصػنية وال ػليمة فػ   نف -2

  :ننصح باقت
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ا ت ػػالة الطبيػػب  ويجػػب تفيػػيـ الطفػػؿ نف مػػؿ طعػػاـ ينتػػوى علػػى  ػػعلات  النظػػاـ الغػػاا   للطفػػؿ يجػػب نف يمػػوف بعػػد -3
  نف تهيػػػػػػد عػػػػػػف الواػػػػػع الطبيعػػػػػػ  مػػػػػػع م ػػػػػػالمة مػػػػػف اقب واقـ فػػػػػػ  النظػػػػػػاـ ممػػػػػػا ن ػػػػػػلفنا نلاليػػػػػة معينػػػػػػة ا يجػػػػػػب

منػتظـ بواحػع   ػاعة يوميػا  ي ػاعد الطفػؿ  البػديف علػى التطبػع ااجتمػاع  واابتعػاد ممال ة الطفؿ للن اط اللياا  ال  -4
 الاغوط النف ية الت  حد تواجيو. عف المآبة وعف

 اابتعاد حدل الم تطاع عف العةج بالعقاحيل قنيا حد ت بب مااعفات خطيلة . -5
 

 الباب الثالث
جراءاتو الميدانية  -3    منيجية البحث وا 
 البحث  منيج 3-1
ا تخػػػػػدمت البان ػػػػة المنيػػػػػ  التجليبػػػػػ  معتمػػػػدة تصػػػػميـ المجموعػػػػات المتماف ػػػػة " وىػػػػػو نػػػػػظاـ اختيالنومقالنػػػػػة بيػػػػػف   

   لمة متو طبيعة م ملة البنث الملاد نليا. (4 مجموعتيف نو نم ل "
 مجتمع البحث  3-2

ات  المي  و الليانيف فػ  ملمػه منافظػة (  نوات ف  لو 6-5تندد مجتمع البنث بأطفاؿ ما حبؿ المدل ة بعمل   
 ( .2010-2009( طفًة للعاـ الدلا    120بابؿ والبالغ عددىـ  

 عينة البحث  3-2-1
  وعليػػو جػاق اختيػػال عينػػة البنػث بالطليقػػة الع ػػوا يو مػػف (5 "ة ىػػ  " جػهق مػػف مػػؿ نو بعػم مػػف جميػػعبمػا  ف العينػػ 

انوف ال ػمنة المفلطػة   تػـ تق ػيميـ  لػى مجمػوعتيف مت ػاويتيف  وبواحػع ( طفػًة ممػف يعػ12  وبعػدد  اقصػل  مجتمع البنث
%( وىػػ  ن ػبة م ويػػة منا ػبة لتم يػػؿ مجتمػع البنػػث 10( لمػؿ مجموعػة  وبيػػاا تمػوف الن ػػبة الم ويػة لعينػػة البنػث ىػ   6 

 .تم ية نقيقيا وصاد
 تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي البحث  3-3
 تجانس العينة  3-3-1

النلمػػ  ومػػف اجػػؿ اػػبط المتغيػػلات التػػ  تػػر ل فػػ  دحػػة نتػػا   البنػػث لجػػأت  -بتنفيػػا المػػني  الغػػاا    حبػػؿ البػػدق
نيػث   قيا ات المولفولػوج  وىػػ   الطػوؿ  والػوهف(البان ة  لى التنقؽ مف تجانا عينة البنث ف  المتغيلات الت  تتعلؽ بال

ن ػب  والػؾ(  BMI نو Body Mass Index   ج ػـمتلػة ال تػـ ا ػتخداـ المعادلػة التاليػة فػ  ن ػاب الػوهف لاطفػاؿ
 :المعادلة التالية

BMI=   )الملبع الطوؿ  بالمتل÷ الوهف  بالميلو جلاـ) 
( ممػا يػدؿ علػى تجػانا نفػلاد عينػة البنػث فػ  ىػاه المتغيػلات  1( اف حيـ معامؿ االتواق تننصل بيف   1يبيف الجدوؿ  

 .التوهيع الطبيع ني بمعنى اعتدالية 
 
 
 
 

 (1الجدول )
 يبين متغيرات ) الطول والوزن ( ومعامل االلتواء
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المعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم                 
 اإلحصائية
 المتغيرات

وحااااااااادة 
 القياس

 
 س  

 
 +ع

 
 المنوال

 
 معامل االلتواء

 1.76 118.25 2.627  111 سم الطول
 1.57 18.25 1.77  42  كغم الوزن

 
 بالن بة لاطفاؿ عينة البنث 37.5=  1.21 –  42الج ـ = اا ماف معدؿ دليؿ متلة 

 ف ف الوهف يموف دوف الطبيع  20مف  ف اا مانت النتيجة نحؿ 

  طبيعيا  ف ف الوهف يموف(  25-20  اا مانت النتيجة بيف 

 الطبيع  ف ف الوهف يموف ها دا عف(  30-25   اا مانت النتيجة بيف  

 بدينا ديع فلدف الف (  35-30  النتيجة بيف  اا مانت 

 بدينا جدا ديع فلدف ف ال 40-35   اا مانت النتيجة بيف 

 البدانة مفلطا ف  ديع فلدف ف ال 40مانت النتيجة نم ل مف   اا. 

 
 تكافؤ مجموعتي البحث  3-3-2

تبػالات نىػـ القػدلات ث باخحبؿ البدق بتنفيا تملينات التلبية النلمية لجأت البان ة  لى التنقؽ مف تمافر مجموعتػ  البن      
 (. 2    ومما ىػو مبيف ف  الجدوؿالنلمية

 (2الجدول )
 يبين تكافؤ مجموعتي البحث في اختبارات القدرات الحركية في االختبارات القبمية

 المجموعة      ت
 

 االختبارات

وحااااااادة 
 القياس

 tقيماااااااااااااة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحتسبة

 نوع الداللة
 ع ± س   ع ± س   ةاإلحصائي

 غيل معنوي 1.680 0.77 27.98 0.696 28.38  ا التوافؽ  .1

 غيل معنوي 1.42 0.67 10.28 0.719 9.96  ا الل احة  .2

 غيل معنوي 1.027 1.07 11.9 0.695 12.2 عدد الملونة  .3

 غيل معنوي 1.36 0.69 6.2 0.71 5.9 عدد التواهف  .4

 ( 11( ودرجة حرية )1.15ى داللة )( عند مستو 2.31الدرجة الجدولية = )

( بػػأف الفػػلوؽ فػػ  اختبػالات نىػػـ القػػدلات النلميػػة بػػيف مجمػوعت  البنػػث حػػد ظيػػلت غيػػل معنويػػة 2يبػيف الجػػدوؿ   
( 10( وتنت دلجة نليػة  0.05( عند م توى دالة  2.31( المن وبة احؿ مف حيمتيا الجدولية   البالغة  tوالؾ اف حيـ  

 فر مجموعت  البنث ف  ىاه ااختبالات .وىاا يدؿ علػى تما
 وسائل البحث واألجيزة واألدوات المستخدمة  3-4
 الوسائل البحثية  3-4-1
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 -ا تعانت البان ة بالو ا ؿ البن ية اءتية :
 . الملاجع والمصادل العلبية واقجنبية 

 . ) اانتلنت    بمة المعلومات الدولية 

 . ااختبالات والقياا 

 تجليب .المةنظة وال 

 6 ا تمالات تقويـ القدلات النلمية)   . 

 األجيزة واألدوات المستخدمة  3-4-2
 . ميهاف طب  لقياا وهف الج ـ 

  402نا بة المتلونية يدوية نوعkk Enako  1عدد . 

  ممبيوتل نوعPentium 4  1عدد . 

  2 اعة توحيت المتلونية عدد . 

  ماميلة تصويل فيديو نوعSony Hi8  1عدد . 

 ط حياا ن يج  ملف لقياا اقطواؿ والم افات . لي 

  1صفالة عدد . 

 . ) ملات متنوعة اقنجاـ   ملة تنا   ملة طا لة 

  ـ لقياا الم افة . 5ـ وبعلم 10 ليط بطوؿ  

  . طبا يل 

   متل . 1بالتفاع  2حوا ـ عدد 

    4ملا   عدد. ) 

 
 التجربة االستطالعية 3-5

تجلبػػة الل ي ػػة والتعػػلؼ علػػى صػػةنية اقجيػػهة واقدوات الم ػػتعملو وعلػػى ىػػاا مػػف اجػػؿ معلفػػة الصػػولة اقوليػػة لل 
فػ  التجلبػة النيا يػة نيػث ىػدفت التجلبػة  ا( نطفػاؿ ممػف لػـ ي ػالمو 4اق اا تـ  جلاق تجلبة ا تطةعية على عينة بلغػت  

 -يات  :  لى ما
 التأمد مف مة مة اقجيهة واقدوات الم تخدمة . -1

 لتنفيا مؿ اختبال فاة عف وحت ااختبالات الملية . معلفة الوحت الةـه -2

 التأمد مف  ممانية تنفيا ااختبالات مف حبؿ نفلاد عينة التجلبة اا تطةعية . -3

 .(7 مة مة اا تمالات المعدة لت جيؿ نتا   ااختبالات -4

 التأمد مف توفل  لوط اقماف وال ةمة عند تنفيا ااختبالات . -5

 .(8 م اعدمفاقة فليؽ العمؿ ال -6

 
 
 

   االختبارات المستخدمة 3-6
 (11()9)( ثانية21الحائط باليدين ) )أوال( اسم االختبار: فتل الجذع لمجانبين األيمن واأليسر لممس العالمة المرسومة عمى
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 : حياا الملونة النلمية للعمود الفقلي . الغرض من االختبار
 صفالة    اعة توحيت.األدوات : 

 توصيف األداء : 
 ( على النا ط . Xتل ـ عةمة    -
 يقؼ المختبل مقابؿ النا ط وظيله مواجيا للعةمة . -

 عند  ماع صفالة البدق يقـو المختبل بالفتؿ للجانبيف اقيمف واقي ل مع لما العةمة يمة المفيف . -

 ند تدويل العمود الفقلي.يقـو اند العامليف امف فليؽ العمؿ الم اعد بم ؾ حدم  المختبل والؾ لمنع تدويل اللجليف ع -

 متف  المختبل . متموف الم افة بيف المختبل والنا ط بقدل عل  -
 الدرجات : باحتسا

 (  انية .20يتـ ن اب عدد اللم ات الت  يلما فييا المختبل العةمة بهمف  
 .(8()7))ثانيا( اسم االختبار: الجري حول الدائرة

 : حياا الل احة . الغرض من االختبار
 صفالة    اعة توحيت   طبا يل .ت : األدوا

 توصيف األداء : 
 ( ـ .2ل ـ دا لة على اقلم حطلىا   -
امتػػداد نصػػؼ الػػدا لة مػػلولا  عيقػؼ المختبػػل عنػػد انػػد بػػدايات حطػػل الػػدا لة وعنػػد  ػػماع صػػفالة البػػدق يػػلمم المختبػػل مػػ -

اػا بقطػل الػدا لة وصػوا  لػى نقطػة بدايػة بقطل الدا لة  ـ يممؿ اللمم مع امتداد منننػى نصػؼ الػدا لة ال ػان  مػلولا ني
 اانطةؽ   لمم نصف  الدا لة يعد لماًا للدا لة ملة واندة.

 الدرجات : باحتسا
 ي جؿ الهمف الاي يقطعو المختبل عند لمم الدا لة لملتيف متتاليتيف .

 .(11)( ثانيو15ويسارا )الجذع يمينا  )ثالثا( اسم االختبار: الوقوف عمى قدم واحدة ومد الذراعين لمجانب وفتل
 : حياا التواهف النلم  للج ـ . الغرض من االختبار

 صفالة    اعة توحيت.األدوات : 
( يقػـو لجانبيف وعند  ماع   الة البدق  صوت الصفالةيقؼ المختبل على حدـ واندة مع مد الالاعيف لتوصيف األداء :  -

 المختبل بفتؿ الجاع يمينا وي الا .
 : الدرجات باحتسا-

(  انيػػة وعػػدـ ن ػػاب المنػػاوات الفا ػػلة المتم لػػة بفتػػؿ 15يػػتـ ن ػػاب المنػػاوات الناجنػػة المتم لػػة بفتػػؿ الجػػاع للجػػانبيف  
الجاع للجانبيف مع لما القدـ النلة لالم نو الفتػؿ القليػؿ للجػاع   الػاي يقػدله المنمػـ علمػا  ف مػؿ فتػؿ يمينػا وي ػالا يعػد 

 مناولة واندة .
 
 
 

 (. 8االختبار: الجري عمى شكل ))رابعا( اسم 

 : حياا التوافؽ . الغرض من االختبار
 ـ(   تواع علييما عالاة بالتفاع و ط المختبل   اعة توحيت.2حا ما و ب عال  الم افة بينيما  األدوات : 
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 توصيف األداء : 
(   ا يقػػـو 8لي علػػى  ػػمؿ  الجانػػب اقيمػػف قنػػد القػػا ميف   وعنػػد  ػػماع   ػػالة البػػدق يقػػـو بػػالج ىيقػػؼ المختبػػل علػػ -

 المختبل بعمؿ دولتيف .

 الدرجات : باحتسا
 يتـ ت جيؿ الهمف الاي يقطع فيو المختبل دولتيف .

 إجراءات البحث الرئيسة  3-7
 االختبارات القبمية  3-7-1

لمجموعػة التجليبيػة التػ  بلػغ حامت البان ة ب جلاق القيا ات اان لبومتلية و ااختبالات القبليػة قىػـ القػدلات النلميػة ل       
/ 18اقنػد الموافػؽ  ( صبانا فػ   ػانة وحاعػػة اقلعػاب فػ  لواػة الميػػ  فػ  يػػـو 9( نطفاؿ ف  ال اعة  6عدد نطفاليا  

(   ـ حامت البان ة ب جلاق القيا ات و ااختبالات القبليػة قىػـ القػدلات النلميػة للمجموعػة الاػابطة التػ  يبلػغ  2009/ 10
فػ  يػـو اا نػيف الموافػػؽ    ( صػػبانا فػ   ػانة وحاعػة اقلعػاب فػ  لواػػة الليػانيف 9( نطفػاؿ فػ  ال ػاعة  6يػا  عػدد نطفال

19/10/2009 ). 
 -اا تامنت ااختبالات اءتية : 
  (  انية20فتؿ الجاع للجانبيف اقيمف واقي ل للما العةمة المل ومة على  النا ط باليديف    -1

 

  الجلي نوؿ الدا لة  -2
 

     (  انية15لوحوؼ على حدـ واندة ومد الالاعيف للجانب وفتؿ الجاع يمينا وي الا  ا -3

 ( .8اختبال الجلي على  مؿ  -4  

ل اليا  لى المقوميف لغلم تقويميػا   ا تػـ تقػويـ ااختبػالات مػف حبػؿ   نيث حامت البان ة بتصويل ااختبالات وا 
  ة ة مقوميف نيث حوموا ااختبالات.

  (12)الحركي –نيج الغذائي الم  3-7-2
نلمػػػ  لتخفيػػػؼ الػػػوهف وتطػػػويل بعػػػم  القػػػدلات النلميػػػة قطفػػػاؿ مػػػا حبػػػؿ  -حامػػػت البان ػػػة ب عػػػداد مػػػني  غػػػاا   

 (  نوات ومما ىو مبيف ف  النقاط اءتية : 6-5المدل ة بعمل  
 ( .25/12/2009  ( ولغاية 25/10/2009 ( ن ابيع مف تاليخ  9ا تغلحت مدة تنفيا التملينات   -1

 وندة تعليمية . (11 (36( وندات ن بوعيا والعدد المل   4عدد الوندات التعليمية   -2

 ( دحيقة على وفؽ المقلل الدلا   لليام اقطفاؿ .30همف الوندة التعليمية   -3

 .ؽ( دحا 5لختام   ( دحا ؽ وهمف الق ـ ا5( دحيقة وهمف الق ـ التنايلي  20همف الق ـ الل يا للوندة التعليمية   -4

جيػػة فػػ  عػػدد مػػلات تمػػلال يتاػػمف المػػني  تملينػػات نلميػػة تقػػدـ لاطفػػاؿ بأ ػػلوب القصػػة النلميػػة ويػػتـ هيػػادة تدلي   -5
اعتمػدت البان ػة علػى ىػاه     ا تـ هيادة التملينات وبواحع تملال واند لمؿ حدلة مػع تغييػل فػ   ػمؿ اقداق   االتملينات

  وهيػادة ا ػتيعابيـ وفيميػـ قداق ىػاه التملينػات اقطفػاؿ علػى الهيػادة تميػؼ نج ػاـ الهيادة والتغييل ف  ال مؿ مف اجؿ
وبالتال  اػماف  ممانيػة تخفيػؼ نوهانيػـ مػف خػةؿ تطبيػؽ ىػاه التملينػات بأ ػلوب حصصػ  م ػوؽ وغيػل ممػؿ بالن ػبة 

 للطفؿ.

الجيػػد ب ػػمؿ مت ػػاوي  ( ونػػدات تعليميػػة   وال بػػات بيػػا مػػف اجػػؿ نف يمػػوف توهيػػع8يػػتـ هيػػادة التمػػلالات بعػػد مػػؿ        
 بقدل اممماف .
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حامت البان ة بااعتماد على اللانة البينيػة بػيف تمػليف وآخػل مػف خػةؿ انتظػال الطفػؿ لنػيف الوصػوؿ  لػى لحمػو اػمف  -6
 اا تمالة .

ة تنفيػػا التملينػػات ىػػو اليػػـو الػػاي يػػتـ فيػػو توهيػػع اليػػدايا الت ػػجيعية  المنفػػهات( وىػػاا ا ػػتمل طيلػػة مػػد فاليػـو اقخيػػل مػػ -7
تنفيػػا التملينػػات لت ػػجيع اقطفػػاؿ علػػى االتػػهاـ والمواظبػػة علػػى الػػدواـ ومػػالؾ خػػةؿ نيػػاـ ااختبػػالات لمػػ  ا ي ػػعلوف 

 بالملؿ  اافة  لى المنفهات الت  تقدـ مف حبؿ  دالة اللواة على مافة اقطفاؿ بيف النيف واءخل .

لمني  مػػع التأميػػد علػػى تنفيػػا الجػػهق الخػػا  بالبلنػػام  فػػ  نخػػات البان ػػة موافقػػة نوليػػاق نمػػول اقطفػػاؿ حبػػؿ المبا ػػلة بػػا  -8
ولغبػة  ػديدة مػف نوليػاق نمػول اقطفػاؿ   عالبيت وخاصتًا البلنام  الغػاا   بجميػع متطلباتػو . وحػد انظػت البان ػة انػدفا

 للتعاوف ف  تنفيا البلنام  .

 االختبارات البعدية : 3-7-3
للقيا ػػات الج ػػمية واىػػـ القػػدلات النلميػػة بعػػد  ممػػاؿ مػػدة تنفيػػا البلنػػام  حامػػت البان ػػة بػػ جلاق ااختبػػالات البعديػػة  

   نما الاابطة فقد نجليت يػـو اا نػيف المصػادؼ(29/12/2009   يـو اقند الموافؽ لعينة البنث للمجموعة التجليبية  ف
 ( وبنفا الظلوؼ الت  نجليت فييا القيا ات وااختبالات القبلية .30/12/2009 
 -لوسائل اإلحصائية :ا 3-7-4

 :  (13 ا تعانت البان ة بالو ا ؿ امنصا ية اءتية
                                                                     

   100×الن بة الم وية =   ػػػػ  -1
 

              -م  ا         
 

                                      
               

                       
 

 

 

 

 

 

  الو ط الن اب  َا = ػػػػػ
 

 
 ااننلاؼ المعيالي ع =     ػػػػػػػػػػػػ -4
 
 

 = القيمة اقم ل تملالًا . (13 المنواؿ -5
 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا  – 4

 الجهق
 المؿ

 م  ا
 ف

2( َا  -م    ا
 

 ف

 م  ا م    
 ف 

  2ا(  م -2م  ا
  ف              

  2(   م -2 م  
  ف              

  االتباط بيل وف ل =  معامؿ  -2
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ث وفلاػػياتو فػػ  معلفػػة مػػدى تػػأ يل حامػػت البان ػػة بعػػلم وتنليػػؿ ومناح ػػة النتػػا   التػػ  تنققػػت مػػف نىػػداؼ البنػػ 
 النلم  ف  تخفيؼ الوهف وتطويل بعم القدلات النلمية. –البلنام  الغاا   

 عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية ألىم القدرات الحركية لممجموعة الضابطة وتحميميا  1–4
 (3الجدول )

المحسوبة والجدولية والداللة اإلحصائية لالختبارات القبمية   (tقيمة )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 
 لممجموعة الضابطة  والبعدية ألىم القدرات الحركية

 المعالم اإلحصائية ت
 

 االختبارات

 
وحدات 
 القياس

  البعدي القبمي
 t قيمة

 المحسوبة

 

 نوع الدالة
 اإلحصائية

 ع ± س   ع ± س  

 غيل معنوي 2.182 0.72 25.74 0.77 27.98  ا التوافؽ  .1

 غيل معنوي 2.435 0.84 8.39 0.67 10.28  ا الل احة  .2

 غيل معنوي 1.11 0.887 13.45 1.07 11.9 عدد الملونة  .3

 غيل معنوي 1.992 0.571 7.3 0.69 6.2 عدد التواهف  .4

 5ودرجة حرية   1.15عند مستوى داللة 3.18الدرجة الجدولية =  

المن ػوبة والجدوليػػة بػيف ااختبػػالات القبليػػة  (tاقو ػاط الن ػػابية وااننلافػات المعياليػػة وحيمػػة  ( 3يبػيف الجػػدوؿ  
 ( نطفاؿ    ا مانت النتا   مما يأت :  6والبعدية للمجموعة الاابطة البالغ عددىا  

(   فػ  نػيف بلػػغ 0.77 ( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله 27.98بلػغ الو ػط الن ػاب  فػ  ااختبػال القبلػ   فاي اختباار التوافاق : 
( المن ػػػػوبة فمانػػػػت t(   نمػػػػا حيمػػػػة  0.72( وبػػػػاننلاؼ معيػػػػالي حػػػػدله  25.74الو ػػػػط الن ػػػػاب  فػػػػ  ااختبػػػػال البعػػػػدي  

( . ممػا يػدؿ 3.18( والتػ  تبلػغ  0.05( وم ػتوى دالػة  5( الجدوليػة عنػد دلجػة نليػة  t  وى  احؿ مػف حيمػة  (2.182 
 تباليفعلى عدـ وجود فلوؽ معنوية بيف ااخ

(   فػ  نػيف بلػغ 0.67( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  10.28بلغ الو ط الن ػاب  فػ  ااختبػال القبلػ   وفي اختبار الرشاقة : 
  (2.435( المن ػوبة فمانػت  t(   نمػا حيمػة  0.84( وباننلاؼ معيالي حدله  8.39الو ط الن اب  ف  ااختبال البعدي  

( . ممػا يػدؿ علػى عػدـ  3.18( والتػ  تبلػغ  0.05( وم ػتوى دالػة  5جػة نليػة  ( الجدوليػة عنػد دل tوى  نحػؿ مػف حيمػة  
 وجود فلوؽ معنوية بيف ااختباليف

 

(   فػ  نػيف بلػغ 1.07( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  11.9بلػغ الو ػط الن ػاب  فػ  ااختبػال القبلػ   وفاي اختباار المروناة : 
( المن ػػػػوبة فمانػػػػت t(   نمػػػػا حيمػػػة  0.887ؼ معيػػػػالي حػػػدله  ( وبػػػػاننلا13.45الو ػػػط الن ػػػػاب  فػػػ  ااختبػػػػال البعػػػدي  

( . ممػػا يػػدؿ 3.18( والتػػ  تبلػػغ  0.05( وم ػػتوى دالػػة  5( الجدوليػػة عنػػد دلجػػة نليػػة  t  وىػػ  احػػؿ مػػف حيمػػة  (1.11 
 على عدـ وجود فلوؽ معنوية .
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(   فػػ  نػػيف بلػػغ 0.69معيػػالي حػػدله   ( وبػػاننلاؼ6.2بلػػغ الو ػػط الن ػػاب  فػػ  ااختبػػال القبلػػ   وفااي اختبااار التااوازن : 
( 1.992( المن ػوبة فمانػت  t(   نمػا حيمػة  0.571( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  7.3الو ط الن اب  ف  ااختبال البعػدي  

( . ممػا يػدؿ علػى عػدـ 3.18   ( والتػ  تبلػغ0.05( وم توى دالػة  5( الجدولية عند دلجة نلية  t  وى  احؿ مف حيمة  
  وجود فلوؽ معنوية .

 عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية ألىم القدرات الحركية لممجموعة التجريبية وتحميميا  2 –4
المن ػػػوبة والجدوليػػػة لةختبػػػالات القبليػػػة  (t( اقو ػػػاط الن ػػػابية وااننلافػػػات المعياليػػػة وحيمػػػة  4يبػػػيف الجػػػدوؿ  

 مانت النتا   مما يأت  :      ا( نطفاؿ6للمجموعة التجليبية البالغ عددىا  والبعدية 
 (4الجدول )

والجدولية والداللة اإلحصائية لالختبارات القبمية  المحسوبة (tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 القدرات الحركية لممجموعة التجريبية والبعدية ألىم

 اإلحصائية                              المعالم     ت
 

 االختبارات

 
وحاااااااااادة 
 القياس

 t قيماااااااااااااااااة البعدي القبمي
 نوع الدالة المحسوبة

 اإلحصائية
 ع ± س   ع ± س  

0.69 28.38  ا التوافؽ  .1
6 

 معنوي 5.184 0.570 21.23

0.71 9.96  ا الل احة  .2
9 

 معنوي   3.519 0.651 6.3

0.69 12.2 عدد الملونة  .3
5 

 معنوي 8.967 0.745 21.15

 معنوي 5.519 0.825 11.05 0.71 5.9 عدد التواهف  .4

 5ودرجة حرية  1.15عند مستوى داللة  3.18الدرجة الجدولية =   

 

(   فػ  نػيف بلػغ 0.696( وباننلاؼ معيػالي حػدله  28.38بلغ الو ط الن اب  ف  ااختبال القبل   وفي اختبار التوافق : 
( المن ػػػػوبة فمانػػػػت t(   نمػػػػا حيمػػػة  0.570( وبػػػػاننلاؼ معيػػػػالي حػػػدله  21.23  فػػػ  ااختبػػػػال البعػػػدي  الو ػػػط الن ػػػػاب

( . ممػػا  3.18( والتػػ  تبلػػغ  0.05( وم ػػتوى دالػػة  5( الجدوليػػة عنػػد دلجػػة نليػػة  t(   وىػػ  امبػػل مػػف حيمػػة  5.184 
 يدؿ على وجود فلوؽ معنوية ولصالح ااختبال البعدي .

  فػ  نػيف بلػغ (0.719( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  9.96بلػغ الو ػط الن ػاب  فػ  ااختبػال القبلػ   اقة : وفي اختبار الرشا
  (3.519( المن ػوبة فمانػت  t  نمػا حيمػة  (0.651( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  6.3الو ط الن اب  ف  ااختبال البعػدي  

. ممػا يػدؿ علػى وجػود (3.18  ( والتػ  تبلػغ 0.05ة  ( وم ػتوى دالػ5( الجدولية عند دلجػة نليػة  tوى  امبل مف حيمة  
 فلوؽ معنوية ولصالح ااختبال البعدي.

  فػ  نػيف بلػغ (0.695( وبػاننلاؼ معيػالي حػدله  12.2بلػغ الو ػط الن ػاب  فػ  ااختبػال القبلػ   وفي اختبار المروناة : 
( المن ػػػػوبة فمانػػػػت t(   نمػػػػا حيمػػػة  0.745( وبػػػػاننلاؼ معيػػػػالي حػػػدله  21.15الو ػػػط الن ػػػػاب  فػػػ  ااختبػػػػال البعػػػدي  
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. ممػا يػدؿ (3.18( والتػ  تبلػغ  0.05( وم ػتوى دالػة  5( الجدوليػة عنػد دلجػة نليػة  t(  وى  امبل مف حيمػة  8.967 
  على وجود فلوؽ معنوية ولصالح ااختبال نلبعدي .

  فػ  نػيف بلػغ الو ػط (071معيالي حدله  ( وباننلاؼ 5.9بلغ الو ط الن اب  ف  ااختبال القبل   وفي اختبار التوازن : 
(  وىػ  5.519( المن وبة فمانػت  t  نما حيمة  (0.825( وباننلاؼ معيالي حدله  11.05الن اب  ف  ااختبال البعدي  

. ممػا يػدؿ علػى وجػود فػلوؽ (3.18( والتػ  تبلػغ  0.05( وم ػتوى دالػة  5( الجدولية عند دلجػة نليػة  tامبل مف حيمة  
 .صالح ااختبال نلبعديمعنوية ول

 عرض نتائج الفروق بين المجموعتين في االختبارات البعدية الختبارات أىم  القدرات الحركية وتحميميا 4-3
 (5الجدول )

والجدولية والداللة اإلحصائية لالختبارات البعدية ألىم  المحسوبة (tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 لحركية لممجموعتين الضابطة والتجريبيةالقدرات ا

 المعالم اإلحصائية       ت
 االختبارات

 
وحااااااادات 
 القياس

 t قيماااااااااااااااااة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 نوع الدالة المحسوبة

 اإلحصائية
 ع ± س   ع ± س  

 معنوي 21.47 0.72 25.74 0.570 21.23  ا التوافؽ  .1

 معنوي 8.60 0.84 8.39 0.651 6.3  ا الل احة  .2

 معنوي 29.056 0.887 13.45 0.745 21.15 عدد الملونة  .3

 معنوي 16.30 0.571 7.3 0.825 11.05 عدد التواهف  .4

 11ودرجة حرية   1.15عند مستوى داللة  2.31الدرجة الجدولية = 

    
ة والجدولية لةختبالات البعديػة وللمجمػوعتيف المن وب  (t( اقو اط الن ابية وااننلافات المعيالية وحيمة  5يبيف الجدوؿ   

 ( طفة    ا مانت النتا   مما يأت  : 12الاابطة والتجليبية   عينة البنث ( البالغ عددىا   
( وبػػاننلاؼ معيػػالي حػػدله 21.23بلػػغ الو ػػط الن ػػاب  فػػ  ااختبػػال نلبعػػدي للمجموعػػة التجليبيػػة  فااي اختبااار التوافااق :  
( وبػػػاننلاؼ معيػػػالي حػػػدله 25.74الو ػػػط الن ػػػاب  فػػػ  ااختبػػػال البعػػػدي للمجموعػػػة الاػػػابطة     فػػػ  نػػػيف بلػػػغ(0.570 
( وم ػتوى دالػة 10( الجدوليػة عنػػ دلجػة نليػة  t  وى  امبل مف حيمػة  (21.47( لمن وبة فمانت  t  نما حيمة  (0.72 
 البعدي للمجموعة التجليبية .   مما يدؿ على وجود فلوؽ معنوية ولصالح ااختبال(2.31( والت  تبلغ  0.05 
( وبػػاننلاؼ معيػػالي حػػػدله 6.3بلػػػغ الو ػػط الن ػػاب  فػػ  ااختبػػال البعػػػدي للمجموعػػة التجليبيػػة  وفااي اختبااار الرشاااقة :  
( وبػػػاننلاؼ معيػػػالي حػػػدله 8.39  فػػػ  نػػػيف بلػػػغ الو ػػػط الن ػػػاب  فػػػ  ااختبػػػال البعػػػدي للمجموعػػػة الاػػػابطة  (0.651 
( وم ػػتوى 10( الجدوليػػة عنػػد دلجػػة نليػػة   t(   وىػػ  امبػػل مػػف حيمػػة  8.60ن ػػوبة فمانػػت  ( المt  نمػػا حيمػػة  (0.84 

 .ختبال البعدي للمجموعة التجليبية( . مما يدؿ على وجود فلوؽ معنوية ولصالح اا2.31( والت  تبلغ  0.05دالة  
( وبػػاننلاؼ معيػػالي حػػدله 21.15بيػػة  بلػػغ الو ػػط الن ػػاب  فػػ  ااختبػػال نلبعػػدي للمجموعػػة التجليوفااي اختبااار المرونااة : 

( وبػػػاننلاؼ معيػػػالي حػػػدله 13.45  فػػػ  نػػػيف بلػػػغ الو ػػػط الن ػػػاب  فػػػ  ااختبػػػال نلبعػػػدي للمجموعػػػة الاػػػابطة  (0.745 
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( وم ػتوى 10( الجدوليػة عنػد دلجػة نليػة  t  وىػ  امبػل مػف حيمػة  (29.056( المن وبة فمانػت  t(  نما حيمة  0.887 
   .ختبال نلبعدي للمجموعة التجليبية. مما يدؿ على وجود فلوؽ معنوية ولصالح اا(2.31لغ  ( والت  تب0.05دالة  

( وبػػاننلاؼ معيػػالي حػػدله 11.05بلػػغ الو ػػط الن ػػاب  فػػ  ااختبػػال نلبعػػدي للمجموعػػة التجليبيػػة  وفااي اختبااار التااوازن : 
( وبػػػػاننلاؼ معيػػػػالي حػػػػدله 7.3بطة  (  فػػػػ  نػػػػيف بلػػػػغ الو ػػػػط الن ػػػػاب  فػػػػ  ااختبػػػػال نلبعػػػػدي للمجموعػػػػة الاػػػػا0.825 
( وم ػػتوى 10( الجدوليػة عنػد دلجػة نليػة  t(   وىػ  امبػل مػف حيمػة  16.30( المن ػوبة فمانػت  t(  نمػا حيمػة  0.571 

 ( . مما يدؿ على وجود فلوؽ معنوية ولصالح ااختبال نلبعدي للمجموعة التجليبية 2.31( والت  تبلغ  0.05دالة  
 

 فروق بين المجموعتين في االختبارات البعدية لمقياسات االنثربومتريةعرض نتائج ال 4-4
 (6جدول )

اسات البعدية والجدولية والداللة اإلحصائية لمقي المحسوبة (tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 ( لممجموعتين الضابطة والتجريبية)الطول والوزن

 

 ت

 المعالم اإلحصائية      
 الختباراتا

 
وحااااااادات 
 القياس

 t قيماااااااااااااااااة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 نوع الدالة المحسوبة

 اإلحصائية
 ع ± س   ع ± س  

 
1 

 غيل معنوي   1.14 0.55    110 0.65    112  ـ  الطوؿ   

 معنوي 3.22  0.47  41  0.67  35  مغـ  الوهف   2

 11ودرجة حرية   1.15اللة عند مستوى د 2.31الدرجة الجدولية = 

 ػػػـ  (1.12( نف الو ػػػط الن ػػػاب  فػػػ  القيػػػاا البعػػػدي للطػػػوؿ  للمجموعػػػة التجليبيػػػة بلػػػغ   6تبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ    
 ػـ وبػاننلاؼ معيػالي  (1.10  ف  نيف بلغ الو ط الن ػاب  نلبعػدي للمجموعػة الاػابطة  (0.65وباننلاؼ معيالي حدله  

( وم ػػتوى 10( الجدوليػة عنػػد دلجػػة نليػػة  t  وىػػ  نحػػؿ مػػف حيمػػة  (1.14بة فمانػت  ( المن ػػو t(  نمػػا حيمػػة  0.55حػدله  
 .لطوؿ. مما يدؿ على عدـ وجود فلوؽ معنوية بيف المجموعتيف ف  حياا ا(2.31( والت  تبلغ  0.05دالة  
  فػ  (0.67لي حػدله  مغػـ وبػاننلاؼ معيػا(35نما ف  حياا الػوهف  فقػد بلػغ الو ػط الن ػاب  للمجموعػة التجليبيػة          

( المن ػوبة t  نمػا حيمػة  (0.47مغـ وباننلاؼ معيػالي حػدله  ( 41نيف بلغ الو ط الن اب  نلبعدي للمجموعة الاابطة   
( ممػا 2.31( والت  تبلػغ  0.05( وم توى دالة  10( الجدولية عند دلجة نلية  t  وى  نمبل مف حيمة  (3.22فمانت   

وللتأمػػد مػػف فػػلؽ الػػوهف بػػيف المجموعػػة الاػػابطة فػػ  حيػػاا الػػوهف   يف المجمػػوعتيف ولصػػالحعلػػى وجػػود فػػلؽ معنػػوي بػػ ؿيػػد
 -المجموعتيف حامت البان ة بتطبيؽ معادلة الوهف على القيا ات البعدية للوهف للمجموعتيف ومما يل  :

 31.25=   1.12 -35=  ةالمجموعة التجليبي 
  = 37.27=  1.10 – 41المجموعة الاابطة   

نظة جػدوؿ توهيػع معػدؿ متلػة الج ػـ ادنػاة نةنػظ  ف المجموعػة التجليبيػة ا ػتطاعت تقليػؿ الػوهف لتمػوف بػدا مػف ومف مة
 بديف  لى وهف ها د عف الطبيع  طبقا للمعادلو المعتمده .

 مناقشة نتائج اختبارات أىم القدرات الحركية لممجموعتين الضابطة والتجريبية : 5-4
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وللمجمػػػوعتيف الاػػػابطة  ( لةختبػػػالات القبليػػػة والبعديػػػة4 ( و3   فػػػ  الجػػػدوليف  ـ علاػػػو مػػػف نتػػػامػػػف خػػػةؿ مػػػات 
والتػػػواهف(   ظيػػػلت فػػػلوؽ معنويػػػة ولصػػػالح ااختبػػػالات البعديػػػة للقػػػدلات النلميػػػة   التوافػػػؽ  والل ػػػاحة والملونػػػة والتجليبيػػػة

ويظيػل القبليػة والبعديػة بػيف ااختبػالات    نما ما يخ  المجموعة الاابطة فلـ تمف ىناؾ فػلوؽ معنويػػةللمجموعة التجليبية
النلمػ  الػاي  –ىاا واانا مف خةؿ فلوؽ اقو اط الن ابية لةختباليف   ويدؿ الؾ على  ف مدى مفاقة المػني  الغػاا   

 ف  تطويل القدلات النلمية . صممتو البان ة
   لػى  ف نطفػاؿ ىػاه الملنلػة يفاػلوف فػؽالتجليبية فيمػا يخػ  حػدلة التواوتعهو البان ة  بب الؾ التطول للمجموعة  

(  وىػاه الميػالات تتطلػب حػدلا مػف التوافػؽ   ... الػخالخطو والنجؿ بالتبادؿو  لمية الملمبة م ؿ  اللمم والو بالميالات الن
ة  ف ىػػاه الملنلػػة ىػػ  ملنلػػة  تقػػاف اق ػػماؿ النلميػػة التػػ  تعلميػػا اقطفػػاؿ بالملنلػػمػػا يرمػػده  وجيػػو منجػػوب( بقولػػو "وىػػاا 

نيػا ملنلػة البنػاق اق ا ػ  للتوافػؽ النلمػ  ويصػؿ الػتعلـ  ال ابقة وى  بنفا الوحت ملنلة التوافؽ النلمػ  ولبػط النلمػات وا 
 .  (14 ("وتوماتيميةاقاق ا ية تصؿ  لى دلجػة اءلية  قعلى م تواه وخاصة  ف نم ل الميالات 

ا البان ة بأ لوب القصة النلمية  وفيمػا يخػ  حػدلة الل ػاحة مما  ف التملينات الخاصة بالتلبية النلمية  الت  حدمتي  
تعهو البان ة  بب الؾ التطول للمجموعتيف الاابطة والتجليبية  لى  ف نطفاؿ ىاه الملنلة يتمتعوف بالنيويػة والن ػاط لػالؾ 

 يـ ف  تطويل حدلة الل ػاحة نلاىـ بنلمة دا مة ونجدىـ يميلوف  لى ممال ة الن اطات الت  تتمتع با تملالية النلمة   مما ن
. ممػا يػػدؿ علػى صػػةنية التملينػػات الخاصػة التػػ  واػػعتيا البان ػة " فػػالمني  الجيػد للتلبيػػة الليااػػية يتاػمف  طػػالا وا ػػعا 

 .(15 يوفل لمؿ التةميا تقليبا فلصة للتعلـ واا تلاؾ ف  اقلعاب الليااية المختلفة  ف مانت فلدية نو جماعية مختالة"
يبيػػة  لػػى  ف ا ػػتعماؿ ا ػػلوب يخػػ  حػػدلة الملونػػة فتعػػهو البان ػػة  ػػبب الػػؾ التطػػول فػػ  المجموعػػة التجل  ونمػػا مػػا 
النلمية تأ يلًا ايجابيًا ف  تطولىػا   عػةوة علػى ملاعػاة البان ػة عنػد  عػداد التملينػات الخاصػة بالتلبيػة النلميػة واػع  القصة

ملالات وعامؿ الت ويؽ وام الة والتنويع ف  التملينات واقلعػاب ومػالؾ بعم النقاط الميمة ف  الن باف   منيا هيادة عدد الت
  بػػؿ عػػب والملػػؿ فػػ  ن نػػاق اقداقالتنفيػػه وتعهيػػه خبػػلات النجػػاح   ومػػالؾ ن ػػلوب اقداق ممػػا جعػػؿ اقطفػػاؿ ا ي ػػعلوف بالت

" علينػا اف نةنػظ المػني  اليػوم  (  ا امػل انػو وجيو منجوب اللغبة القوية ف  النلمة واللعب  ويتفؽ الؾ مع  مانت لدييـ
المل ػـو علػػى وفػػؽ حابليػات الطفػػؿ وعمػػله ويجػب اف يمػػوف مل ػػوما علػػى ن ػاا المػػني  العػػاـ لللواػو والتلميػػه علػػى مػػني  
متنوع وننماط مختلؼ   وليا على نمػط وانػد   علػى نف يمػوف البلنػام  ىػو   ػباع ناجػة الطفػؿ الخياليػة والتقليديػة و ػنب 

  ىػاا فاػة عػػف البػدق بالتػدليب المبمػل للملونػة " فالطفػؿ ينتػاج با ػتملال  لػى (16 "عػاات ال ػلبية الممبوتػةبت واانفمؿ الم
الهيػادة اليادفػة فػػ  تمػاليف الملونػػة واف الهيػادة فػػ  التمػاليف التػػ  تػردي  لػى هيػػادة حابليػة الملونػػة عنػد اقطفػػاؿ تعطػ  نتيجػػة 

 .  (17 نن ف بم يل فيما لو تقدـ الطفؿ ف  العمل"
ونما مػا يخػ  حػدلة التػواهف فتعػهو البان ػة  ػبب الػؾ التطػول بالن ػبة للمجموعػة التجليبيػة  لػى حابليػة الػتعلـ النلمػ   

  التدليب  اا جاق ف  الوحت المنا ب وىو الوحت الػاي يمػوف فيػو الطفػؿ امؿ النا  وطبيعة النموال ليعة لاطفاؿ نتيجة لع
ادة والتلق  ماف مفيدا وناجنػا وا ػيـ فػ  التطػول النلمػ  عنػد الطفػؿ  ممػا تعػهو البان ػة م تعدا مف النانية الناجية لة تف

 بب الؾ التطويل  لى فاعلية الونػدات التعليميػة فاػة عػف تػأ يل التملينػات الم ػتخدمة لتطػويل حػدلة التػواهف   وهيػادة عػدد 
  وىػػاا مػا يػػدؿ علػى  ف الونػػدات ول فػ  ىػػاه القػدلةلػى التميػػؼ والتطػالتمػلالات ليػاه القػػدلة ب ػمؿ تػػدليج  ي ػاعد اقطفػػاؿ ع

التعليمية الت  واعتيا البان ة مانت  ػاملة لمافػة القػدلات النلميػة اقمػل الػاي ندى  لػى تطػول جميػع القػدلات النلميػة  فػ  
ل الػػاي ندى  لػػى تطػػول بعػػم نػػيف  ف المػػني  ااعتيػػادي المتبػػع مػػع المجموعػػة الاػػابطة لمػػه علػػى بعػػم القػػدلات اقمػػ

 .القدلات
( لةختبالات البعديػػة للمجمػوعتيف الاػابطة والتجليبيػة 5وعند مناح تنا للنتا   الت  تـ علايا وتنليليا ف  الجدوؿ   

  وىػاا يعنػ  اف ا ػتخداـ التملينػات الخاصػة عنوية ولصالح المجموعة التجليبيػةاختبالات القدلات النلمية   ظيلت فلوؽ م
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  ويعود  بب الػؾ التطػول  لػى تطولا نفاؿ مف مني  ليام اقطفاؿ  حد نقؽ القصة النلميةلنلمية وفؽ ن لوب بالتلبية ا
لمم والم ػ  والو ػب  ... الػ          فاعلية التملينات الخاصة الت  تامنت ف  منتواىا تملينػات ونلعابػًا اىتمػت بتطػويل

  عػةوة علػػى هيػػادة  ػػيمت فػػ  تطػويل ىػػاه القػػدلاتيميػة ن( وبػػالؾ فػ ف التملينػػات واقلعػػاب التػ  تاػػمنتيا الونػػدات التعلالػخ
عدد التملالات خةؿ الوندة التعليمية الواندة    ا  ف " التملال يعد ن ا ا للتعلـ وتنديد عػدد مػلات تمػلال اقداق للنلمػة يعػد 

ة لمػػؿ ملنلػػة الم لػػى المة مػػ نمػػلا ىامػػا   فيػػو يعتمػػد علػػى فطنػػة المػػدلا وخبلتػػو  لػػى نػػد بعيػػد فػػ  تنديػػد عػػدد التمػػلالات
 .(18 " نية

( يممننػػا القػػوؿ اف التملينػػات الخاصػػة بالتلبيػػة النلميػػة وفػػؽ ن ػػلوب القصػػة النلميػػة والنظػػاـ 6ومػػف خػػةؿ جػػدوؿ    
الغػػاا   المتبػػع خػػةؿ تطبيػػؽ المػػني  مانػػت ليػػا خصوصػػية فػػ  تطػػويل نىػػـ القػػدلات النلميػػة والػػؾ انتوا يػػا علػػى تملينػػات 

لػاي ندى  لػى تنقيػؽ اقطفاؿ ف  النلمة والن اط والؾ مف خةؿ التوجيو النلمػ  الصػنيح اىادفة ن يمت ف    باع لغبة 
  وفػػ  اػوق النتػا   الم تخلصػػة فػ ف تطبيػػؽ ونػدات البلنػام  والتػػهاـ بالنظػاـ الغػاا   الػػاي صػممتو البان ػػة التطػول النلمػ 
اقطفػاؿ ونعمػالىـ وجن ػيـ وحػابليتيـ وظيػل وهف المجموعة التجليبية ب مؿ جيد  جاق من جما مػع م ػتوى  ؼندى  لى تخفي

الػػؾ مػػف خػػةؿ النتػػا   المعنويػػة ولغبػػة اقطفػػاؿ فػػ  الممال ػػة   فاػػة عػػف اا ػػت مال الجيػػد للوحػػت مػػف خػػةؿ هيػػادة عػػدد 
 (  نوات .  6-5النلمية قطفاؿ ما حبؿ المدل ة بعمل    تالتملالات الت  تخدـ تطولا لقدلا

 
 الباب الخامس

 ت والتوصيات االستنتاجا -5
 االستنتاجات : 5-1

 ف  اوق نتا   ااختبالات وتنليليا ومناح تيا توصلت البان ة  لى اا تنتاجات اءتية:  
النلمػ    ن ػل ب ػمؿ مبا ػػل ومبيػل فػ  فاعليػة نداق اقطفػاؿ   اقمػل الػاي ندى  لػػى  - ف ا ػتعماؿ المػني  الغػاا   -1

 تطويل القدلات النلمية مواوع البنث .

نتػػػا   التػػػ  نققتيػػػا ااختبػػػالات ن بتػػػت صػػػةنية الونػػػدات التعليميػػػة التػػػ  نعػػػدتيا البان ػػػة مػػػف خػػػةؿ التطػػػول  ف ال -2
 الوااح ف  نىـ القدلات النلمية .

النلمػ  بأ ػلوب القصػ  النلميػة  تطػولا جيػدا فػ  خفػم معػدؿ الػوهف لػدى اقطفػاؿ اوي –نقؽ المني  الغػاا    -3
 ال منة المفلطة .  

خةؿ الداات امنصا ية  ف منياج الليػام المطبػؽ علػى المجموعػة الاػابطة لػـ ي ػاىـ فػ   وجدت البان ة ومف -4
 نوهانيـ .  ؼتطويل القدلات النلمية .مما لـ ي اعد اقطفاؿ اوي ال منة الها دة ف  تخفي

 
 التوصيات :  5-2

المػػدة المخصصػػة لػػدلا  النلمػػ  المقتػػلح مػػف حبػػؿ البان ػػة  فػػ  ليػػام اقطفػػاؿ   فػػ  –اعتمػػاد المػػني  الغػػاا    -1
فػػ  تطػػويل القػػدلات النلميػػة  وتخفيػػؼ وهف قطفػػاؿ الػػايف يعػػانوف مػػف   التلبيػػة النلميػػة لمػػا لػػو مػػف تػػأ يل ايجػػاب

 ال منة الها دة .  

ويل القػدلات النلميػة عنػد مف الاػلولي  عػادة النظػل فػ  منػاى  ليػام اقطفػاؿ لمػ  ت ػيـ ب ػمؿ مبيػل فػ  تطػ -2
 .اقطفاؿ
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اقطفاؿ اوي ال منة الها دة مف خػةؿ تػوفيل مػؿ اللعايػة وااىتمػاـ ليػـ مػف خػةؿ واػع بػلام  الولة ااىتماـ ب -3
 خاصة بيـ ت اعدىـ على ااندماج مع  حلانيـ  .  

 ااىتماـ بتعييف الموادل  الجامعية( التلبوية المتخصصة للعمؿ ف  ليام اقطفاؿ . -4
 المصادر العربية  

  اق ا العلميػة للتلبيػة النلميػة وتطبيقاتيػا لليػام اقطفػاؿ والملنلػة  بلاىيـ ع ماف . انمد عبد اللنمف ال لىيد وفليدة
 . 1990المويت : دال القلـ للن ل والتوهيع    1  ط اابتدا ية

  . 1998  القاىلة : دال الفمل العلب     5  ط التلبية النلمية للطفؿنميف ننول الخول  ون امة مامؿ لاتب  . 

 ػنوات   5-4.  ن بػة م اىمة القيا ات الج مية والقدلات النلمية انتقاق بلاعـ الجمنا تؾ بعمػل   لا د عبد اقميل  )
 .2007ل الة ماج تيل غيل من ولة : جامعة بابؿ   ملية التلبية الليااية   

  . ىلة   القػا2  ط طبيػؽالتلبية الليااية والنلمية لاطفاؿ اق وياق ومتندي امعاحة بيف النظليػة والتعبػد النميد  لؼ
 .2005: ملمه المتاب للن ل   

  . 1989  بغداد   نصوؿ التلبية الليااية ف  ملنلة الطفولة المبملةغ اف منمد صادؽ وآخلوف. 

 2005  العلاؽ : مطبعة التعليـ العال     مواوعات ف  التعلـ النلم .  حا ـ لهاـ صبل. 

  . دليب الليااػػ  لتنميػػة اللياحػػة البدنيػػة فػػ  دلوا التلبيػػة البدنيػػة ن ػػا التػػممػػاؿ عبػػد النميػػد ومنمػػد صػػبن  ن ػػنيف
 .1997  القاىلة : دال الفمل العلب      بمدالا البنيف والبنات

  : 1987 مطبعة دال المتب للطباعة والن ل  الموصؿ    التعلـ النلم مولت ماينؿ  تلجمة( عبد عل  نصيؼ. 

  . عمػاف : مر  ػة الػولاؽ  اليب امنصا ية ف  مجاات البنوث التلبويػةاقمنمد جا ـ اليا لي وملواف عبد المجيد  
 .2001للن ل والتوهيع   

  .  2006ماف : عالـ المتاب النديث    عطلا ؽ ون اليب التدليا المعاصلةمنمود داود  لماف اللبيعػ. 

  . الػػدال العلميػػة للن ػػل   عمػػافاػػيةطػػلؽ ومنػػاى  البنػػث العلمػػ  فػػ  التلبيػػة البدنيػػة والليامػػلواف عبػػد المجيػػد  بػػلاىيـ :
 .2002  والتوهيع

  . 2002  بغداد : دال المتب للطباعة والن ل    البنث العلم  ومناىجووجيو منجوب . 

 لنا ػػوب فػػ  بنػػوث التلبيػػػة التطبيقػػات امنصػػا ية وا ػػػتخدامات ا. التمليتػػ  ون ػػف منمػػػد عبػػد العبيػػدي وديػػع يا ػػيف
 .1999  : دال المتب  الموصؿالليااية
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 (1الممحق )
 استمارة تقويم اختبارات القدرات الحركية 

 ا ـ ااختبال :                                                                وندة القياا : 

 ا ـ اللواة:
 المحاوالت اسم الطفل ت

1 2 3 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

:التوحيػػػع  

:  ا ـ المقوـ  

 (2الممحق )
 قائمة بالتمرينات لمتربية الحركية 

 اسم التمرين الميارات والقدرات ت
1.   

 حدلة الل احة
 

 الجلي نوؿ الدا ػلة ااعتيادية بأحصى  لعة . -
 الجلي على  مؿ همهاؾ بأحصى  لعة . -

2.   
 حدلة التواهف

 

 مف واع الوحوؼ على حدـ واندة التخصل وفتؿ  -

 يف.الجاع للجانب -
 مف واع الوحوؼ على حدـ واندة تنليؾ الالاعيف لاماـ وللخلؼ . -

 مف واع الوحوؼ على حدـ واندة تنليؾ القدـ النلة لاماـ وللخلؼ . -

3.   
 حدلة  التوافؽ

 

 ـ(.2( على نف يموف التفاع النبؿ بالتفاع الصدل ولم افة  (8الجلي على  مؿ  -
 ( .(8النبو على  مؿ  -

اع للجػانبيف للمػا العةمتػيف المل ػومتيف علػى النػا ط والم ػافة بػيف العةمتػيف فتؿ الجػ - حدلة الملونة  .4
  ـ(.5 

  ن  ومد الجاع للما نصابع القدـ . -
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 (3الممحق )
 نماذج من الوحدات التعميمية لممجموعة التجريبية

 ( طفاًل .21( سنوات .                عدد المجموعة )5-4المرحمة العمرية : )
 ( دقيقة .31زمن الوحدة )                                1عميمية : الوحدة الت

 األىداف التربوية : التعويد عمى النظام واالنضباط 
األىداف التعميمية : تطوير الميارات األساسية ) الركض ، والمشاي ، والوثب ، والرمي (  والقدرات الحركية ) الرشااقة ، 

 والتوازن ( .
 طائرة ، كرات تنس، شريط ، كراسي، طباشير، صافرة، شواخص (.األدوات : )كرات 

 الزمن أقسام الوحدة التعميمية
 بالدقائق

 المحتوى

 الق ـ التنايلي : -نوا
 

5 
 

 الناول . -
  جلاق بعم نلمات  نماق ب يطة للج ـ . -

  20 الق ـ الل يا : - انيا

 خطاق الت  تندث ف  ن ناق اقداق .يتامف  لح التملينات وتصنيح اق 8 الجانب التعليم   -1

  12 الجانب التطبيق   -2
 2 

2 
2 
2 
2 
2 

 تمليف اللمم نوؿ دا لة اعتيادية بأحصى  لعة . -
 مف واع الوحوؼ على حدـ واندة التخصل وفتؿ الجاع للجانبيف . -

 ـ( بأحصى  لعة .10لمم   -

  ـ( .30الو ب والنهوؿ بملتا القدميف مف على التفاع   -

  ـ( .7ـ( وبعلؼ  10يطيف متواهييف بطوؿ  ال يل على  ل  -

 لم  الملة الطا لة مف نعلى المتؼ . -
لعبػػة الجلػػوا علػػى الملا ػػ    يػػتـ واػػع مجموعػػة مػػف الملا ػػ  ويقػػـو  - 5 الق ـ الختام  : - ال ا

اقطفػػاؿ بالػػدولاف نػػوؿ ىػػاه الملا ػػ  وعنػػد  ػػماع ام ػػالة يجلػػا اقطفػػاؿ 
 خلج مف اللعبة (. على الملا   والطفؿ الاي ا يجلا ي
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 (4الممحق )
 البرنامج الغذائي الذي تم اعتماده بعد استشارة األطباء االختصاص

 العشاء الغداء الفطور اليوم

 ال بت
2

  مؾ م وي +  لطو تفانو + دجاج م لوؽ بياة م لوحة1بلتقالو + 1

 حطعة لنـ م وي +  لطو م لوؽ + بياو م لوحةخاال  بف ابيم بدوف د ـ +  تفانوج اقند

بياػػػػة م ػػػػلوحة + نػػػػوع وانػػػػد مػػػػف  اا نيف
 الفوامو

 صدل دجاج م وي +  لطو علبو صغيله تونة بدوف د ـ

 ال ة اق
نليػػػب بػػػدوف د ػػػـ + جػػػبف ابػػػيم 

  مؾ م وي +  لطو خاال م لوؽ +  لطو بدوف د ـ

بياػػػػػو م ػػػػػلوحة + مليػػػػػب فػػػػػلوت  اقلبعاق
 وانده

 لنـ م وي + فاميو وؽ +  لطودجاج م ل

  مؾ م وي +  لطو خاال متنوع م لوؽ جبف بدوف د ـ + بلتقالو وانده الخميا

 لنـ م وي +  لطو صدل دجاج م لوؽ بياو وانده م لوحة + تفانو الجمعة

 مالحظات عامو:
 تم التأكيد عمييا خالل البرنامج الغذائي

 لمطفل السمين.. من شرب الماء اإلكثار -1

 . الفمفل أو البصل أو الثوم الممح أو إضافةالدجاج ،  مرقوأي مكعبات من  إضافةالخضار في الماء بدون  سمق -2
 . إلى األكل  أو شحوم أي زيت أو سمن أو زبده أو دىون إضافةعدم  -3
  اآلتي:أو الخس أو الجزر مع مراعاة  أي كمية من الخيار إعطائو  بالجوع يمكن الطفل شعور عند -4
 . األساسية بعد مرور ساعتين من الوجبة تأكمو أن *
 . وأخرىصنف واحد مما سبق بين كل وجبو  تناول *
 . وجبو الغداء بالعشاء أو العكس إبدالالنظام كما ىو وبنفس الكمية وغير مسموح  إتباع يجب -5
ت وياتم القيااس ماره واحاده فاي الكيمو غراماا استخدام ميزان رقمي وليس بمؤشر توضيح فروقب الطفل متابعة وزن -6

 . الصباح بعد الحمام بمالبس النوم
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عادةفي أي مرحمة  لبرنامجيجب التوقف عن ا ال -7  البداية وكذلك عند حدوث أي خطاء استخدامو ، ولكن يعاد من وا 

. 

 . يفضل استخدام أي نوع من الرياضة -8
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