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ايجاد درجات مئينية لمستويات السمنة والتكوين الجسمي
لدى طالبات المرحلة المتوسطة في بغداد
أ.د .اسامة احمد حسين الطائي

مستخمص البحث بالمغة العربية.

م.م .دعاء عائد شمخي الطائي

 1439هـ
2018م

تضمن البحث اربع أبواب احتوى الباب األول عمى مقدمة البحث وأىميتو وتم التطرق إلى اىمية الصحة
العامة ومؤشر السمنة لدى طالبات المرحمة المتوسطة اما مشكمة البحث تكمن في عدم وجود دراسات تبين الدرجات
المئينية لمسمنة و مستوى الشحوم وموشر كتمة الجسم لدى طالبات مرحمة المتوسطة ،ليذه المرحمة العمرية في العراق
حسب عمم الباحثان ،وكذلك لكي تكون دليالً عممياً لمستوى طالبات العراق أسوة بباقي دول العالم وىدف البحث إيجاد
درجات مئينية لموشر كتمة الجسم ومستوى الشحوم لدى طالبات المرحمة المتوسطة تم اختيار عينة البحث عشوائيا و
بمغت حجم عينة البحث الكمي ( )8484طالبة من تربية بغداد لمفئة العمرية ()31-31سنو .،واستنتج الباحثان درجات
مئينية لموشر كتمة الجسم ونسبة الشحوم لعينة البحث لطالبات المرحمة المتوسطو .واوصى الباحثان اعتماد الدرجات
المينية التي توصل ألييا الباحثان في تقييم النسبة المئوية لموشر كتمة الجسم ولمستوى الشحوم لطالبات المرحمة المتوسطة
وتعميميا.
الكممات المفتاحية :الدرجات المئينية .مستويات السمنة .التكوين الجسماني

Abstract.
Percentile Degrees For Obesity Level and Body Composition In Secondary
School Female students in Baghdad
The importance of the research lies in the importance of general health and
obesity indicator in female secondary school students. The problem lies in the lack of obesity
percentile studies and the level of fat in female secondary school students. The researchers
aimed at finding percentiles as body mass and fat level indicator in secondary school
students. The subjects were (4828) female secondary school students aged 13 – 15 years old.
The researchers came up with percentile degree and recommended evaluating the percentile
as body mass and fat level indicator in female students.
Keywords: percentile, obesity levels, body composition
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 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
ان التخطيط المبني عمى أسس عممية لموصول إلى المستويات الرياضية العميا في أية لعبة أو فعالية
رياضية ،ال يرتبط فقط بالعممية التدريبية وبرامج اإلعداد المختمفة بل يتخطى ذلك ليشمل االستعدادات والقابميات والقدرات
الخاصة الموىوبة لدى االفراد ،وىذا ال يتم إال من خالل اختيار الرياضيين المتميزين واكتشافيم خالل المراحل العمرية
المبكرة .ولذلك فان اإلختبارات والمقاييس من العوامل األكثر استخداماً في عممية بناء المستويات الرياضية المميزة وتعد
المعايير والدرجات المينية األكثر استخداماً في عممية التقويم ،لموقوف عمى القدرات التي يمتمكيا االفراد ألنيا تعتمد عمى
األسموب العممي الدقيق عند الحكم عمى الظاىرة بصورة صحيحة و أحد الوسائل الموضوعية التي يعتمد عمييا العاممون
في المجال الرياضي بشكل عام و معممات التربية الرياضية في المدارس بشكل خاص ،لتقويم األداء لمطالبات ومقارنة
القدرات بين الطالبات بين فترة وأخرى ،يمكن خالل ىذه االختبارات والمقاييس ،الوقوف بصورة واقعية عمى المستويات
السمنة والتكوين الجسمي والوصول إلى الصحة العامة لدى االفراد او التقدم الرياضي المطموب لمحصول عمى النتائج
المرضية مستقبال في المشاركات المحمية والمحافل الدولية ،اذ أن لالختبارات والمقاييس دور بارز في التشخيص
والتصنيف ومتابعة التقدم ،ووضع الدرجات والمعايير وليذا اجتيد العمماء والخبراء في توفير عدد من االختبارات
والمقاييس لقياس مستوى التكوين الجسماني ونسبة الشحوم بالجسم .من اجل تحسين مستوى الصحة لدى الطالبات الذي
يعد اليدف االساسي لمتربية البدنية ،الرتباطيا اإليجابي بمجاالت النمو العقمي والمعرفي ،وما نالحظو ان الدول المتقدمة
تعمل عمى تنمية مستوى الصحة العامة و المياقة البدنية بين أفراد مجتمعاتيا ،نظ أر الرتباطيا الطردي بالصحة ،من خالل
الحد من الخمول البدني والتشجيع الى عمى اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني وتسعى إلى وضع أسس
وبرامج ومعايير خاصة ل مياقة البدنية .وتكمن أىمية ىذه الدراسة كونيا تيتم بوضع درجات مئينية لمسمنة ومستوى الشحوم
بالجسم لطالبات المرحمة المتوسطة في محافظة بغداد وكذلك لكي تكون دليالً عممياً لمستوى طالبات العراق أسوة بباقي
دول العالم وان يكون ىناك معيار تساعد مدرسات التربية الرياضية في تقويم أداء الطالبات لعوامل المياقة البدنية المرتبطة
بالصحو ومستوى السمنة ،وأيضا االستفادة من ىذه الدرجات ،لتعميميا عمى كافة مديريات التربية في العراق

 3-1مشكمة البحث:
تعد الصحة العامة واحدا من أىم العناصر األساسية والميمة لالنسان وىي األساس لجميع االفعال الحياتية
و الميارات الحركية لمطالبات .والتي ليا دور أساسي في بناء مجتمع صحي وكذلك تمكنيا من تنفيذ الواجبات المدرسية
وخصوصا دروس التربية الرياضية .واألختبارات والقياسات ىي أحدى األدوات الفاعمة في التقويم فضالً عن أىميتيا في
الكشف عن الفروق الفردية لدى الطالبات .اذ تعد السمنة واحدة من العوامل االساسية لحدوث بعض األمراض وا َّن عدم
معرفة المجتمع بالحال الواصل إليو من مستويات السمنة قد يؤدي إلى أزديادىا بشكل غير محسوس ،خالل زيادة كمية
الغذاء المتناول والتقميل التدريجي في النشاط البدني ،ومن خالل المالحظة الشخصية لمباحثان وكذلك المقابالت التي
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أجريت مع القائمين عمى درس التربية الرياضية تبرز مشكمة البحث من خالل ارتفاعات مستوى السمنة لدى الطالبات
وضعف في البناء الجسمي وأن ىناك ضعفا في اىتمام بعض المدرسين والعاممين في ىذا المجال و إعطائيم أىمية كبيرة
ليذا الموضوع عمى الرغم من األىمية الكبيرة والفعالة التي قد يتوقف عمييا النجاح في تقدم المستوى الرياضي لذلك عمل
الباحثان بايجاد درجات مئينية يمكن من خالليا التعرف عمى ظاىرة السمنة لمطالبات وضعف البناء الجسماني  ،ودراسة
ىذه المشكمة من خالل ايجاد درجات مئينية تكون دليالً عممياً لمستوى السمنة والبناء الجسمي لكتمة الجسم وىذه الدرجات
يمكن الركون ليا عند التعرف الى الطالبات ومقارنة مستويات السمنة مع ىذه الدرجات .وإلعطاء أىمية كبيرة لدرس التربية
الرياضية في المدارس المتوسطة وتفعيمو والذي أمسى اليوم بعداد اإلىمال والنسيان في معظم المدارس ،فيذا الدرس إذا ما
فُعل بشكل صحيح من حيث توفير الكوادر والساحات واألدوات واألجيزة فانو سيقمل بشكل كبير من أرتفاع مستويات
السمنة ،مما سيسيم في النيوض بالواقع الرياضي في بمدنا فضالً عن ظيور جيل يتمتع بصحة عالية مما يعود عمى البمد
بالفائدة.

 2-1أهداف البحث:
 .3إيجاد درجات مئينية لموشر كتمة الجسم لدى طالبات المرحمة المتوسطة.
 .8إيجاد درجات مئينيةلمشحوم لدى طالبات المرحمة المتوسطة.

 4-1مجاالت البحث:
 1-4 -1المجال البشري :طالبات المرحمة المتوسطة في بغداد (مديريات تربيات الكرخ  ،3و ،8و.)1
 3-4-1المجال المكاني :مدارس مديرية الكرخ بغداد
 2-4-1المجال الزماني8132/1/8-8132/1/6 :

 -3المبحث الثاني :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث:
أعتمد الباحثان أستخدام المنيج الوصفي باألسموب (المسحي) كونو المنيج المالئم لحل مشكمة البحث،
وتحقيق أىدافو.

 3-3مجتمع البحث وعينته:
تم تحديد مجتمع البحث البحث بالطريقة العمدية لممدارس مديرية تربية بغداد الكرخ (الكرخ  ،3الكرخ،8
الكرخ )1في مدينة بغداد لمعام الدراسي ( )8132-8136لممرحمة العمرية واختيار عينة بطريقة عشوائية عدد المدارس
( )13مدرسة متوسطو وثانوية لمبنات لمدوام الصباحي والمسائي .كما و بمغت حجم عينة البحث الكمي ( )8484طالبة
لمفئة العمرية ( )31-31سنو.
342

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد الثالثون✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2018
الجدول ()1
أعداد المدارس والطالبات في مديريات التربية الكرخ ( )2/3/1في بغداد لمراحل الدراسة المتوسطه لممدارس المتوسطه
والثانوية
مديريات التربية

عدد المدارس

الكرخ األولى

68

الكرخ الثانية

28

الكرخ الثالثة

19

المجموع

عدد الطالبات
82881

391

14331
81113

 2-3مصادر جمع المعمومات واألجهزة واألدوات المستخدمة:
 1-2-3مصادر جمع المعمومات:


المصادر العممية (العربية واألجنبية).



المالحظة.



القياس



شبكة األنترنيت.

 3-2-3األجهزة واألدوات المستخدمة:
أستعمل الباحثان األجيزة واألدوات اآلتية:


ميزان طبي لقياس الوزن عدد (.)8



شريط قياس لقياس الطول عدد ()8



مسماك لقياس نسبة الشحوم عدد (.)3



حاسبة الكترونية يدوية عدد (.)3



جياز الحاسوب االلكتروني.



المجموع

العينة

(*)

فريق عمل مساعد.

 4-3إجراءات البحث الميدانية:

(*) -1ميس عالء الدين
 -2فرح عائد مشخي
 -3فاطمة كرمي
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 1-4-3القياسات المستعممة في البحث:
 .1قياس الطول)23 :1( :
يتم قياس طول الجسم إلى أقرب سنتيمتر ،وذلك بأستخدام مقياس الطول
 .3قياس الوزن)22 :1( :
يتم قياس وزن الجسم إلى أقرب ( )311غم ( 1.3كغم) بواسطة ميزان معاير ،ويستحسن أن يكون
رقمياً ،وتتم عممية القياس بدون حذاء وبأقل المالبس الممكنة عمى جسمالمفحوص ،ومن الضروري مراعاة عدم وضع
الميزان عمى أرضية لينة (مثل سجاد أو مرتبة إسفنجية) عند إجراء عممية القياس.
 .2قياس مؤشر كتمة الجسم (:)Body Mass Index-BMI
 .4مؤشر كتمة الجسم (:)BMI
يستخرج عن طريق قسمة الوزن (كغم) عمى مربع الطول (متر).
مؤشر كتمة الجسم (= )BMI

الوزن (كغم)
الطول (م) × الطول (م)

ولتحديد زيادة الوزن والسمنة لجأت الباحثان الى استخدامطريقة:
 .2قياس سمك ثنايا الجمد وتحديد نسبة الشحوم()23 :3


في منطقة العضمة العضدية ذات الرؤوس الثالثة ( :)Tricepsوىي ثنية رأسية ( )Verticalفي الجمد فوق
العضمة العضدية ذات الرؤوس الثالثة عند منتصف المسافة بين النتؤ االخرومي (لمكتف) والنتؤ المرفقي،
ويكون مفصل المرفق ممتداً والعضالت مرتخية.



في منطقة ما تحت عظم لوح الكتف ( :)Subscapularثنية مائمة ( )Diagonalتحت الزاوية السفمي لعظم
لوح الكتف بنحو ( )8-3سم.



وتم تحديد نسبة الشحوم عن طريق معادلة (:)Lohman-1992
نسبة الشحوم = ( 3.83مجموع سمك طية الجمد عند العضمة ذات الثالثة رؤوس وتحت عظم لوح الكتف) –
( 1.114مجموع سمك طية الجمد عند العضمة ذات الثالثة رؤوس وتحت عظم لوح الكتف)3.2 – 8
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الشكل ()1
طريقتا قياس سمك ثنايا الجمد في منطقتي العضمة العضدية ذات الرؤوس الثالثة ومنطقة ما تحت عظم لوح الكتف

 3-4-3التجربة االستطالعية:
قام الباحثان بإجراء تجربة إستطالعية عمى عينة قواميا ( )63طالبة من غير عينة الدراسة األصمية،
والتابعين إلى متوسطة العزة التابعة لتربية الكرخ الثانية ،وكان وقت تنفيذ اإلختبارات يوم االثنين الموافق ()8132/11/6
في تمام الساعة الثامنو والنصف صباحاً لمعرفة الوقت المستغرق لتنفيذ القياسات ،والصعوبات التي قد تواجو الباحثو،
ومعرفة إمكانية فريق العمل المساعد عمى كيفية استعمال األجيزة واألدوات فضالً عن تقسيم الواجبات عمييم ،والتأكد من
سالمة األجيزة المستعممة.
ونتج عن ىذه التجربة اآلتي:
 .3صالحية األدوات واألجيزة كافة لعممية القياس ،معايرة جياز قياس سمك ثنايا الجمد وميزان قياس الوزن
 .8توزيع واجبات العمل عمى فريق العمل المساعد وتحديد تسمسل إجراء القياسات عمى وفق اآلتي:


قياس الطول.



قياس الوزن.



قياس سمك ثنايا الجمد.

 .1تفيم فريق العمل المساعد وقدرتيم عمى أداء اإلختبارات كافة.
 .8مالئمة استمارة تسجيل البيانات لمغرض الذي أُعدت لو.
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 2-4-3التجربة الرئيسة:
أبتداء في الساعة الثامنو والنصف
تم إجراء القياسات عمى عينة البحث البالغ عددىا ( )8484طالبة
ً

صباحاً من يوم الثالثاء الموافق ( )8132/1/2لغاية يوم االثنين (.)8132/1/8

 2-3الوسائل اإلحصائية:
أُستعمل فيو الُنظم اإلحصائية اآلتية:


نظام ( )Microsoft Excelذلك لتنزيل البيانات وفصميا وحساب مؤشر كتمة الجسم والنسبة المئوية لمشحوم



الحقيبة اإلحصائية الجاىزة ( )SPSS.Ver10لمحصول عمى اآلتي:
 األوساط الحسابية.
 اإلنحرافات المعيارية.
 الوسيط.
 معامل اإللتواء



الدرجة المئينية

 -2المبحث الثالث :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها.
بعد تطبيق القياسات المرشحة عمى عينة البحث تم الحصول عمى النتائج ومعالجتيا احصائياً لتسييل عممية
التحميل ،اذ حصل الباحثان عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات واالخطاء المعيارية لموشر كتمة الجسم ونسبة الشحوم
لطالبات المرحمة المتوسطة و إن الحصول عمى الدرجات الخام ىي الخطوة األولى في سبيل بناء المعايير والدرجات وىي
بحد ذاتيا ال تمثل شيئاً إال إذا ما تم مقارنتيا بمعايير أو مستويات ليتمكن الشخص من معرفة موقعو بالنسبة ألقرانو،
إلصدار الحكم النيائي عميو ،اذ يتناول ىذا الفصل تحويل الدرجات الخام التي تم الحصول عمييا من تنفيذ القياسات قيد
البحث الى درجات مئينية إذ َّ
إن " الدرجات الخام المستخمصة من تطبيق القياسات ليس ليا أي مدلول أو داللة إال إذا
رجعنا إلى معيار يحدد معنى ىذه الدرجات" ()13 :1
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 1-2عرض نتائج البيانات الوصفية لموشر كتمة الجسم ونسبة الشحوم لطالبات المرحمة المتوسطة
قيد البحث:
الجدول ()3

البيانات الوصفية لممتغيرات قيد البحث
مؤشر كتمة الجسم (كغم/م)3

نسبة الشحوم ()%

الوسط الحسابي

88.691

81.864

الوسيط

88.881

86.88

االنحراف المعياري

8.122

6.463

االلتواء

1.184

1.119-

اقل قيمة

38.811

6.121

اعمى قيمة

88.161

11.121

المتغيرات

 3-2عرض نتائج الدرجات المئينية لمتغير مؤشر كتمة الجسم ( )BMIونسبة الشحوم لطالبات
المرحمة المتوسطة وتحميمها ومناقشتها:
الجدول ()2

يبين الدرجات المعيارية المئينية لممتغيرات قيد البحث
الدرجة المئينية

مؤشر كتمة الجسم (كغم/م)3

نسبة الشحوم ()%

10

17.670

14.820

20

19.440

18.920

25

20.050

20.660

30

20.550

22.030

40

21.370

24.100

50

22.220

26.440

60

23.476

28.120

70

24.530

29.800

75

25.000

30.650

80

25.560

31.420

90

27.640

33.860
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 2-2مناقشة النتائج:
من الجدول السابق الخاص بمتغير مؤشر كتمة الجسم يتبين َّ
أن أعمى درجة تحققت في الدرجة المئينية
( )91بموشر لكتمة الجسم بمغ ( )27.640في حين َّ
إن أدنى تحققت في الدرجة المئينية ( ،)17.670اما الدرجة المتوسطة
( )11تحققت في الدرجة المئينية (،)22.220
اما نسبة الشحوم يتبين َّ
أن أعمى درجة تحققت في الدرجة المئينية ( )91بموشر لكتمة الجسم بمغ ()33.860
في حين َّ
إن أدنى تحققت في الدرجة المئينية ( ،)14.820اما الدرجة المتوسطة ( )11تحققت في الدرجة المئينية
( ،)26.440من خالل دراسة الموشرات فكانت تميل الى انخفاض موشر كتمة الجسم لدى عينة البحث .اما مستوى نسبة
الشحوم فكانت تميل الى االرتفاع ان موشر كتمة الجسم لو عالقة الطول والكتمة اذ انيا من العوامل االساسية التي تظير
التركيبة البنائية لمعضالت .وىو بالتالي يعبر عن تناسق طول الطالبة مع حجم الكتل العضمية ونموىا بصورة متساوية
ومتوازنة او زيادة مستوى االطوال بالجسم عمى حساب الكتل العضمية او النحافة والتي توشر الى انخفاض في مستوى
حجم الكتل العضمية عمى حساب طول الطالبات " .ان ىذا المؤشر ليس مؤش ار لمسمنة او البدانة بل يعد موش ار لتناسب
الوزن والطول فقط وبالتالي فيو اليصمح كموشر لمبدانة لمذين يممكون كتمة عضمية كبيرة "( )31 :8اماالموشر الثاني نسبة
الشحوم تدل عمى السمنة اذ ان تحميل ىذه الدراسة تظير بان عينة البحث من طالبات المرحمة المتوسطة تميل بنيتيم
الجسمية الى أالنخفاض الممحوظ لحجم الكتل العضمية نسبة الى اطوالين عن النسبة المئوية المقررة لمتوزيع الطبيعي
لممستويات المرتفعة وارتفاع مستوى الشحوم .وتوعز الباحث ىذه النتائج الى االبتعاد عن ممارسة النشاطات البدنية
وممارسة انواع الرياضة داخل المدرسة او خارجيا وىذا بالتالي يعمل عمى انخفاض مظاىر النمو العضمي وزيادة مستوى
الشحوم لدى الطالبات وبالتالي حجم الكتل العضمية أي شكل العضمة الخارجي و وكتمتيا يقل الن ممارسة النشاط البدني
والرياضي عوامل ميمة ورئيس لبناء العضالت والعظام باالضافة الى عامل الوراثة وىنا يوكد (ىزاع بن محمد اليزاع)
الى ان "التدريب البدني يق ود الى ظيور بعض مظاىر النمو العضمي الذي يحدد طبيعتو الرياضة الممارسة واالستعداد
الوراثي لمفرد" (:1ص )92وكذلك االفراط في تناول الغذاء لموجبات الدسمة المشبعة بالسكريات والدىون يعد من اىم
العوامل المسببة لتراكم الشحوم.فنوعية الغذاء وكميتو عوامل اساسية تساعد عمى تكوين الشحوم في مناطق مختمفة من
الجسم و قمة الجيود البدنية خالل االعمال اليومية في البيت او المدرسة اي الطاقة المصروفة قد تكون اقل من الطاقة
الداخمة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشحوم نتيجة االعتماد عمى االغذية الغير صحية وتناول الوجبات السريعة
والمشروبات الغازية وتتحول تمك األغذية إلى شحوم تتراكم داخل الجسم " وىذا يتفق مع ما ذىب إليو (خالد بن صالح
المزيني )8113-حول أىمية وفوائد التغذية السميمة و تأثيرىا االيجابي في األداء الرياضي ،إذ اليوجد أدنى شك أآلن
عمى أن مايأكمو الرياضي ويشربو سوف يؤثر في صحتو ووزنو وتركيب جسمو ومصادر الوقود فيو ،ذلك َّ
إن التغذية
المثمى تحسن النشاط البدني )91 :6( ".وخصوصا لدى الطالبات الالتي ال يمارسون األنشطة الرياضية او الجيد البدني
العالي .اذ ان ممارسة النشاط الرياضي واحدة من اىم العوامل التي تساعد عمى صرف الطاقة .وىذا ما يشير إليو (أسامة
الالال  )8131 -من أن ممارسة األنشطة البدنية تعد عنص اًر فعاالً وميماً لضبط الوزن والوقاية من السمنة في مرحمة
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الطفولة والمراىقة والتخمص منيا مستقبالً " ( )182 :2اذ يبين ذلك (ىزاع بن محمد) الى "تكمن اىمية معرفة نسبة
الشحوم في الجسم انيا تعطينا معمومات دقيقية عن وجود البدانة من عدميا" ( )381 :4لعل واحدة من اىم ىذه االسباب
غياب او ضعف دور الرياضة المدرسية بسب قمة دروس التربية الرياضية االسبوعية الى ( )8درس في االسبوع وقد
يتوقف ىذا الدرس لعدة اسباب .فضال عن ذلك ىو التنشئة االجتماعية الخاطئة و ضعف الوعي االجتماعي باىمية
الرياضة من االسباب الجوىرية لذلك من الطبيعي ان تنعكس تمك المؤشرات عمى نتائج مؤشر كتمة الجسم لدى الطالبات
وجاءت النتائج بصورة منطقية في مؤشر كتمة الجسم لمطالبات المرحمة المتوسطة.بسب ابتعاد الطالبات عن ممارسة
الرياضة او الجيد البدني في الحياة اليومية.

 -4المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.
 1-4اإلستنتاجات:
 .3ىناك أنخفاض واضح في متغير مؤشر كتمة الجسم ( )BMIلطالبات المرحمة المتوسطو.
 .8ايجاد درجات مئينية متغير مؤشر كتمة الجسم ( )BMIلطالبات المرحمة المتوسطو
 .1وجود ارتفاع في متغير نسبة الشحوم لعينة البحث لطالبات المرحمة المتوسطو.
 .8ايجاد درجات مئينية متغير مؤشر نسبة الشحوم لطالبات المرحمة المتوسطو

 3-4التوصيات:
 .3اعتماد الدرجات المئينية التي توصل ألييا الباحثان في تقييم موشر كتمة الجسم ومستوىالشحوم لطالبات المرحمة
المتوسطة وتعميميا.
 .8إعداد برامج من و ازرتي التربية والصحة تركز عمى األنشطة البدنية المرتبطة بالصحة.
 .1االىتمامبدرس التربية الرياضية من إدارات المدارس ومدرسي المادة مع ضرورة االىتمام بالتالميذ ذوي
المستويات العالية من السمنة.
 .8ضرورة تعميم ىذه النتائج محميا لوضعيا ضمن الجداول أو المعايير العممية لدول العالم.
 .1إجراء دراسات أخرى وعمى الجنسين لمختمف الفئات العمرية ولعموم العراق لمتعرف عمى واقع السمنة والنشاط
البدني لتقويميا وايجاد الحمول ليا.
 .6ضرورة االرشاد الغذائي الصحي في ما يتعمق تأثيره عمى الصحو وعالقتيا بالسمنو وتاثيره عمى المياقو البدنية

المصادر.
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 .3ىزاع بن محمد اليزاع وآخرون؛ الدليل اإلرشادي الختبار المياقةالبدنية المرتبطة بالصحة لدول مجمس التعاون
لمفئات العمرية من  2ـ 34سنة ،ط( :3الرياض،)8113 ،
 .8ىزاع بن محمد اليزاع؛ فيسولوجيا الجيد البدني لدى االطفال والناشئين.ط(3الرياض .مكتبة الممك فيد اثناء النشر.
)3992
 .1قاسم المندالوي وآخران؛ االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية( :بغداد ،بيت الحكمة لمطباعة والنشر،
.)3949
 .8ىزاع بن محمد اليزاع؛ التيئية البدنية .ط( 3الرياض .مكتبة الممك فيد الوطنية اثناء النشر)3999 .
 .1ىزاع بن محمد اليزاع؛ فيسولوجيا الجيد البدني لدى االطفال والناشئين .ط( 3الرياض .مكتبة الممك فيد اثناء
النشر)3992 .
 .6خالد بن صالح المزيني؛ التغذية واألداء الرياضي ،الدورية السعودية لمطب الرياضي( :المجمد الخامس ،العدد
الثاني،)8113 ،
 .2أسامة كامل الالال؛تجربة مراكز األطفال والفتيات في تعزيز المياقة البدنية المرتبطة بالصحة والوقاية من السمنة،
وقائع المؤتمر العربي الثالث لمسمنة و النشاط البدني( :البحرين.)8131 ،
 .4ىزاع بن محمد اليزاع؛ فيسولوجيا الجيد البدني االسس النظرية واالجراءات المعممية لمقياسات الفسيولوجية .ج.3
ط( 3الرياض.النشر العممي والمطابع)8119 .
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