مجمة الثقافة الرياضية

المجمد األوؿ

العدد األوؿ

2009ـ

أثر القلق املعىق على تعلم الطالب الغري ممارسني للسباحة
م .م محب حامد رجا
جامعة تكريت
كمية التربية الرياضية
 -1التعريف بالبحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث

السباحة رياضة مائية شعبية ذات اىمية كبيرة في عدة جوانب مف حياة الفرد

االنسانية واالجتنماعية والدفاع عف الوطف وأىمو وكاف لنا في رسوؿ اهلل اسوة حسنة فقاؿ
(صمى اهلل عميو وسمـ) ((حؽ الولد عمى الوالد اف يعممو ألكتابو والسباحة والرماية)) حيث
اف اىمية السباحة عند رسوؿ اهلل اف عمى اإلنساف اف يتعمـ السباحة وكاف يمارس

السباحة عند بئر بني عدي النجار ىذا دليؿ عمى اىمية السباحة ومكانيا في حياة

المجتمع.

( )

تعد لعبة السباحة مف االلعاب الرياضية الصعبة الختالؼ الوسط الذي تمارس
فيو ىذه الفعالية عف الفعاليات األخرى وقد تحتاج الى تيية بدنية ونفسية لدى المتعمـ لكي

تعود لمفرد مف اىمية مف الناحية الصحية واالجتماعية والنفسية .

يعود تعمـ السباحة الى اىمية في الحياة اليومية والتطور الذي حصؿ في المجاؿ

الرياضي فأف حاجة االنساف لمزاولة النشاطات الرياضية ميـ مف ناحية الصحية

والجسمية وقمة ظيور إمراض القمب والمفاصؿ وبصورة عامة تعتبر االظطرابات النفسية

والفسيولوجية مف اىـ اعراض القمؽ حيث تظير عمى المتعمـ مف سموؾ مختمؼ في

الحركات واالعراض الغير مريحة وكثرة التعرؽ وازدياد عدد ضربات القمب وقمة التركيز
وارتفاع ضغط الدـ وىذه اإلعراض قد تضعؼ عممية التعمـ ومف خالؿ الدراسات الميدانية
السباب ىذه االعراض ىو القمؽ مف موقؼ قد يواجو المتعمـ يعد القمؽ المعوؽ احد

( ) فيصؿ رشيد عياش( .رياضة السباحة ،جامعة بغداد -مطبعة بيت الحكمة 1980 ،ص.)9
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مظاىر االنفعاالت النفسية التي تؤدي الى اإلخالؿ في تعمـ السباحة وخاصة لمغير
ممارسيف لياو ظيو ر ضعؼ توافقو العصبي العضمي مما يؤثر بدرجة ممحوضة عمى
مستوى اداء المتعمـ لمميارة المعطاة خالؿ مزاولتو لمسباحة في األحواض المائية.

 -2-1مشكمة البحث

مف خالؿ خبرة الباحث في ىذا المجا ؿ كونو يدرس مادة السباحة الحظ ظيور

األعراض النفسية لدى المتعمـ كالنرفزة والتعرؽ وزيادة عدد ضربات القمب وعدـ الشعور

بالرغبة لمتعمـ كانت واضحة مما دفع الباحث لدراسة أسباب ىذه الظاىرة لدى المتعمـ وىؿ
ليذه الظاىرة سبب في تأخر عممية التعمـ لدى الغير ممارسيف لمسباحة في الحياة اليومية

وىؿ القمؽ ىو السبب في ظيور حالة النرفزة لدى المتعمـ.
 -3-1هدف البحث

 -التعرؼ عمى أسباب ظيور إعراض القمؽ لدى المتعمـ الغير ممارس لمسباحة.

 -4-1فرض البحث

 -القمؽ المعوؽ يؤثر سمباً لدى الغير ممارسيف لمسباحة عند بدء عممية التعمـ.

 -5-1مجاالت البحث
أ -المجاؿ البشري  :طالب المرحمة االولى  /كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت.

ب -المجاؿ الزماني .2008-5-29 ... 2008-4-21:
جػ -المجاؿ المكاني  :مسبح تكريت االولمبي.
 - 2الدراسات النظرية

 :1-2مفيوـ القمؽ:
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أف المجاؿ الرياضي يختمؼ عف مجاؿ الحياة الطبيعية فممارسي األلعاب
الرياضية الصعبة والعنيفة يتعرضوف الى إصابات خطيرة قد تعيؽ مسيرة الحياة الرياضية،
واف القمؽ يكوف حالة داخؿ الرياضي ويكوف عمى شكميف اما قمؽ ميسر او قمؽ معوؽ

فشكؿ القمؽ الميسر يكوف عمى استعداد لمعالجو الخصـ او الدفاع بشكؿ جيد عف الفريؽ
مثال في رياضة المالكمة يكوف القمؽ عند الرياضي المتمكف قمؽ ميسر يوصؿ الرياضي

الى الفوز عمى خصمو اما القمؽ المعوؽ عند خسارة فريؽ في كرة الطائرة والمحاولو الى
تسجيؿ النقاط او ىدؼ تفادي الخسارة ويضع الباحثيف في المجاؿ الرياضي القمؽ عمى
محمؿ الجد فعالقو المدرب مع الرياضي قد تؤدي الى اىداؼ جيدة اذا كاف المدرب

ناجحا في استخداـ ىذه الظاىرة الرياضيو ويكوف القمؽ حاف ازً لمرياضي لمواجية أي خصـ
اما اذا كانت ىذه العالقة غير ودية يصبح القمؽ معوقا مبنيا عمى االستغالؿ واظيار

عيوب الرياضي اماـ زمالءة سوؼ يكوف ىناؾ حاجز اماـ الرياضي لعدـ اظيار قدرتة

نتيجة الخوؼ والقمؽ الذي اصابو.
أف القمؽ حالة يصؿ الييا كؿ شخص ولكف بمختمؼ االوجو فالقمؽ عند االنساف
ىي حالة تالزـ الشخص بنسب قميمة وعند مواجو موقؼ صعب فأف حالة القمؽ تزداد قد

تصبح عائقاً اماـ الشخص في المجاؿ الرياضي فيناؾ عدة اوجو مف القمؽ فيناؾ التعرؽ
وسرعة النبض وارتفاع ضغط الدـ.

ويذكر حممي عف محمد حسيف عالوي نقال" عف (ليفت  1980 levityالقمؽ بأنو شعور

ذاتي باالستشارة الفسيولوجية العالية نتيجة حافز خارجي)..

( )

وعرفو (سبميرجر  spielpergerعبارة عف نمط معقد مف االستجابات الشخصية
التي تتسـ بالخوؼ والتوتر وبصاحبو اثارات نفسية اوفسيولوجية).

( )

( ) حممي لطفي الجمؿ ( .عالقة المستوى العاـ لمقمؽ النفسي بنتائج المباريات لدى المصارعيف ،
 ،1984ص  ،386بحث منشور).
( ) حممي لطفي الجمؿ ( .عالقة المستوى العاـ لمقمؽ النفسي بنتائج المباريات لدى المصارعيف ،
 ،1984ص  ،386بحث منشور).
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 :2-2القمق عند السباحين

اف القمؽ ظاىرة نفسية تنمو عند المتعمـ لمسباحة ليس بشيء بسيط كوف المدرس

يواجو أشخاصا ميوليـ غير معروفة وال بيئتيـ االجتماعية وما ىي دوافع االبويف ليذا
المتعمـ القمؽ وما ىي األسباب حوؿ عدـ تعمـ السباحة منذ الصغر وه
المتناع عف ممارسة السباحة.

( )

ؿ ىناؾ سبب

 :3-2االستثارة والقمق

وعرفيا مالمو  )1959 ( malmoبأنيا الشدة التي تطمؽ بيا الطاقة الكامنة

المخزونة في انسجة جسـ االنساف والتي تبدو في صورة النشاط واالستجابة ويشير عدد
مف العامميف في ىذا المجاؿ اف التحوالت التي تحدث في جسـ عند استثارة الالعب
ويظير بأنيا درجة التنشيط لالعضاء التي تكوف تحت سيطرة الجياز العصبي

االوتونومي لمرياضة المطموبة اما بشكؿ ايجابي اوسمبي.

( )

 :2-2الدراسات المتشابهة
 -1-2دراسة (افتخار السامرائي ،وجنان سممان) 1988
اثر عامل الخوف عمى مستوى االنجاز في رياضة السباحة
-1-2اهداف البحث:

 دراسة عادؿ الخوؼ واثره في مستوى االنجاز في رياضة السباحة. -التعرؼ عمى اسباب الخوؼ لدى المبتدئيف في السباحة.

( ) فيصؿ رشيد عياش.

(رياضة السباحة  ،جامعة بغداد -مطبعة بيت الحكمة،

ص.)57

( ) كامؿ الويس ( .محاضرات عمـ النفس الرياضي لطمبة الماجستير
التربية الرياضية .)2003 -2002
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 -2-2عينة البحث :طالبات المرحمة الثانية والثالثة وعددهن 75طالبة.
 -3-2فروض البحث :

 لمخوؼ تأثير نسبي عمى المبتدئيف في مستوى االنجاز رياضية السباحة. معرفة اسباب الخوؼ تساعد عمى وضع الحموؿ الناجحة في تقميؿ تأثيره السمبيوامكانية توجيو بحيث يصبح قوة دافعة لمتعمـ.

 :5-2االستنتاجات والتوصيات
 -1-5-2االستنتاجات:

 -1عدـ ظيور حاالت الخوؼ الشديد نظ ِار ًً لكبر سف المتعممات أي اف ادراكيف كاف
كبي اًر.

 -2اف مبداً التدرج كاف مبدأ ىاماً وضرورياً في عمميات التعميـ فالبدء مف السيؿ لمصعب
واالصعب في خطوات سيمة مع مراعاه مستوى المبتدئيف.

 -3اف استخداـ الطرؽ المنطقية كاالقناع والتوضيح يمكف اف تخمص المتعمميف مف
االسباب المؤدية لمخوؼ خاصة بعد ما يتعمموف حركات التوازف والسيطرة عمى الماء.
 -4اف خمؽ الرغبة والدافع لدى المتعمميف عند مواجيتـ لمخبرة الجديدة ستمكنو مف ايجاد
طريؽ معيف لمتعمـ وسينسى جزء مف متاعبو الخاصة ومخاوفو عندما يندمج في تعمـ

الحركات الجديدة.

 -5اف اكثر االسباب التي تخمؽ الخوؼ بعد دخوؿ الحوض ىو عدـ االماف كبر المحيط
وعدـ وجود مدرسة مع كبرعدد الطالبات ( ).

* تشابية دراسة الباحث مع الدراسة المشابية مف ناحية المنيج المتبع في البحث وكذلؾ
باليدؼ المراد تحقيقوُ  .
 -3منهج البحث وإجراءاته امليدانية
( ) افتخار احمد السامرائي ،جناف سمماف (اثر عامؿ الخوؼ عمى مستوى االنجاز في رياضة
السباحة المؤتمر العممي الرابع لكميات التربية الرياضية العراؽ،بحث منشور

.)1263
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 -1-3منهج البحث

استخداـ الباحث اسموب المنيج الوصفي بطريقة المسح وذلؾ لمالمتو طبيعة

المشكمة.
 -2-3عينة البحث

تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طالب المرحمة االولى والبالغ

عددىـ (  )85طالباً وطالبة وتـ استبعاد الطالبات والبالغ عددىف (

 )10وكذلؾ استبعد

الطالب الذيف يجيدوف السباحة والبالغ عددىـ 30طالب حيث بمغ عدد افراد العينة ( )45
طالبا" ممف ال يجيدوف السباحة.
 -3-3الوسائل المستخدمة في البحث
استخداـ الباحث الوسائؿ االتيو

 -1استمارة استبياف.

معدة مف قبؿ الدكتور محمد حسف عالوي (موسوعة االختبارات لمرياضييف)

( )

المعدلة مف قبؿ الباحث وتـ عرضيا عمى الخبراء لصالحية الفقرات (*).
 -2المراجع العربية.

 -4-3الوسائل االحصائية
النسبة المئوية =

الجزء

100 x

( ) محمد حسف عالوي ( .موسوعة االختبارات النفسية لمرياضييف  ،القاىرة ،المركز الكتاب
لمنشر ،1998 ،ص.)291

(*) أ .د .نزىاف حسيف العاصي .طرائؽ تدريس كمية التربية الرياضية  ،جامعة تكريت.
أ .د .كامؿ الويس.
أ .ـ .د .فاتف محمد رشيد.

عمـ النفس الرياضي
الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية  ،جامعة تكريت.
كمية التربية الرياضية  ،جامعة تكريت..
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الكؿ
 1-4عرض النتائج وتحميمها
جدوؿ رقـ ()1
رقم

النسبة المئوية %

السؤال

السؤال

كال

نعم

غير متأكد

1

ىؿ تشعر بأىمية اف تتعمـ السباحة

97.77

0

2.22

2

ىؿ تعتقد اف تعمـ السباحة عممية صعبة

8.88

66.66

24.44

3

قبؿ اف تشترؾ في درس لمسباحة ىؿ تشعر بالقمؽ

73.33

17.7

8.88

4

اثناء وجودؾ في حوض السباحة ىؿ تشعر بالتوتر

53.33

35.55

6.66

5

ىؿ تشعر بالضيؽ عند محاولة وضع رأسؾ تحت

53.33

37.77

8.88

6

ىؿ تشعر باالنزعاج وانت في الماء عندما يكوف

17.77

68.88

13.33

7

ىؿ تشعر بالخوؼ وانت في الماء عمى عمؽ اعمى

66.66

24.44

8.88

8

ىؿ تشعر بالضيؽ عندما يدخؿ الماء في انفؾ

80

13.33

6.66

9

ىؿ تفضؿ بدء السباحة باليبوط مف سمـ حوض

68.88

13.33

17.77

10

ىؿ ينتابؾ الخوؼ عند الدخوؿ في الماء العميؽ

75.55

17.77

6.66

11

ىؿ تخشى مف فقداف توازنؾ اثناء دخولؾ في الماء

44.44

42.22

13.33

12

ىؿ تخشى مف خطر االصابة اثناء السباحة

48.88

42.22

8.88

13

ىؿ تفضؿ تعمـ انشطة رياضية اخرى غير السباحة

68.88

20

11.11

14

ىؿ تشعر بالتعب العصبي عقب دروس السباحة

51.11

33.33

15.55

15

اخشى السباحة الف اقاربي واىمي واصدقائي لـ

20

64.44

15.55

مف احتماؿ وجود مخاطر
مف احتماؿ الغرؽ
الماء

الماء بمستوى صدرؾ
مف رأسؾ
وعينؾ

السباحة بدالً مف القفز مف حافة الحوض

نتيجة القمؽ
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يتعمموا السباحة بسبب الخوؼ مف الماء
16

اخاؼ تعمـ السباحة السباب الاستطيع تذكرىا االف

24.44

57.77

17.77

17

عندما اجمس بجوار حافة الحوض يتممكني الخوؼ

15.55

60

24.44

18

اغمؽ عيناي عندما يكوف وجيي تحت الماء في

60

31.11

8.88

19

عندما اكوف بجوار الماء انزعج اذا سمعت صرخة

33.33

46.66

20

20

اجد صعوبة في كتـ نفسي تحت الماء لفترة قصيرة

24.44

51.11

24.44

21

اخشى دخوؿ الماء المظمـ الذي اليمكنني رؤية

75.55

15.55

8.88

22

افضؿ االيممسني احد عندما اكوف في الماء

68.88

17.77

13.33

23

الاحب البقاء في الماءفترة طويمة

44.44

48.88

6.66

24

اعتقد انني لف استطيع السباحة في الماء العميؽ

44.44

31.11

24.44

25

ليست لدي ثقة في نفسي لتعمـ السباحة

8.88

82.22

8.88

حوض السباحة

بسيطة
جداً

القاع فيو

لخشية الغرؽ

 2-4تحميل النتائج

بعد جمع استمارة االستبياف وتحميميا الحظ الباحث النتائج التالية ،فوؽ مستوى

نسبة بيف  %50يكوف السؤاؿ لصالح البحث.

 حصؿ السؤاؿ األوؿ عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ) (  ))%97.77ىذا يدؿ عمى أىميةتعمـ السباحة في الحياة اليومية لما فييا مف فوائد لممتعمـ لممارسة النشاطات
الرياضية كانتعاش الجسـ وتقوية المفاصؿ وكسب اوقات الفراغ بشكؿ ايجابي.
( ) فيصؿ رشيد عياش.
ص.)13

(رياضة السباحة  ،جامعة بغداد -مطبعة بيت الحكمة،
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 -حصؿ السؤاؿ الثاني عمى نسبة االجابو ((ال)(

2009ـ

 ،))66.66اف اغمب الغيرمتعمميف

يعتقدوف أف تعمـ السباحة ليس شيء صعب وىذا يدؿ عمى ادراؾ المتعمـ لما يقوـ بو
مف مواجيو الموقؼ والمحيط الذي يتعمـ فيو.

( )

 حصؿ السؤاؿ الثالث عمى نسبة االجابو ((نعـ)(  ،))73.33اف ارتفاع نسبة القمؽ قبؿالبدء بالدرس لخشيو مخاطر التعميـ لمسباحة بصورة متأخرة .

 حصؿ السؤاؿ الرابع عمى نسبة االجابو ((نعـ) (  ،))57,77شعورالمتعمـ في الحوضبالغرؽ يعود الى التوتر عند المتعمـ لخوفو مف الماء كونو وسط جديد لمتعمـ.

 ،))53,33اف المتعمـ اليشعر

 حصؿ السؤاؿ الخامس عمى نسبة االجابو ((بنعـ)(بالضيؽ عند محاولو وضع راسة تحت الماء.

 حصؿ السؤاؿ السادس عمى نسبة اإلجابة ((كال) (  ،))68,88أف عدـ شعور المتعمـبالقمؽ مف مستوى الماء في الصدر.

 حصؿ السؤاؿ السابع عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))66,66اف المتعمـ اليتقف حركاتالسباحة التي تؤىموُ  لمطفو وأف شعوره بعدـ مس االرض يولد لديو حركات عشوائية
تساعده عمى الطفو ولكف ليشعر بيا.

( )

 -حصؿ السؤاؿ الثامف عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(

 ،)80أف الشعور المتعمـ بحالو

االختناؽ وحرقو العيف يسبب لو أنزعاج وتوتر وىذه يوثر عميو اثناء التعمـ بأف الماء
قد يعيؽ تنفسة ورؤيو،

 -حصؿ السؤاؿ التاسع عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(

 ،))68,88أف النزوؿ مف سمـ

الحوض يدؿ عمى أف المتعمـ يبدأ عممية التعمـ بصورة متسمسمة خشية اإلصابة عند
القفز مف حافة الحوض.
 حصؿ السؤاؿ العاشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))75,55اف القمؽ مف الغرؽ عندتعمـ السباحة سبب في عدـ الدخوؿ في الماء العميؽ.
( ) فيصؿ رشيد عياش( .مصدر سبؽ ذكره ص .)57
( ) افتخار احمد السامرائي ،جناف سمماف( .مصدر سبؽ ذكره ص 12691بحث منشور.
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 حصؿ السؤاؿ الحادي عشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ))44,44والكال (( ))42,22وىذا يدؿ عمى أف المتعمميف قد يفقد توازنة أما القسـ الخير ال يفقدهُ  ويكوف السبب

لمفسـ الثاني ىو خشية ظيور الخوؼ مف الماء اماـ زمالئيـ.

 حصؿ السؤاؿ الثاني عشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ))48,88والكال (( ))42,22وىي نسب متقاربة كوف العينو مف نفس المرحمة وخوفيـ مف بقاء خطر االصابو مف

الماء في ذاكرة زمالئيـ.

 ،))68,88يدؿ عمى اف

 -حصؿ السؤاؿ الثالث عشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)((

الشعور بالقمؽ مف الماء واضح داخؿ المتعمميف لرغبتيـ في تعمـ أنشطة رياضو اخرى

عدا السباحة كونيا رياضو صعبة.
 حصؿ السؤاؿ الرابع عشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))51,11اف المتعمـ طيمة فترةبقاءة اجبا ارً في الماء وعدـ الرغبة في تعمـ السباحة يشعر بالتعب مف مالزمتة

ظاىر القمؽ طيمة فترة الدرس.
 ،))64,44أف عدـ تعمـ

 -حصؿ السؤاؿ الخامس عشر عمى نسبة اإلجابة ((بكال)(

السباحة ال يعود سبب االىؿ او االقارب مف خوفيـ مف الماء والكف يعود السباب

أخرى.

 حصؿ السؤاؿ السادس عشر عؿ ى نسبة اإلجابة ((بكال)(  ،))57,77يدؿ عمى أنة اليوجد اسباب في ذىف المتعمـ حوؿ تعمـ السباحة كأف شاىد حالة غريؽ او سماح

قصص خرافية حوؿ الماء.

 حصؿ السؤاؿ السابع عشر عؿى نسبة اإلجابة ((بكال)(  ،))60اف المتعمـ عندما يجمسقرب حافة الحوض اليشعر باالنزعاج مف قربة مف الماء.
 حصؿ السؤاؿ الثامف عشر عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))60أف غمؽ المتعمـ لعينةداخؿ الماء لخشية الحرقة او الخوؼ مف تذكر الوسط المائي الذي ىو بداخمة وعدـ

الرغبة في مشاىدة المدرس لمشاىدة الحركات داخؿ الماء.
 -حصؿ السؤاؿ التاسع عشر عمى نسبة اإلجابة ((بكال)(

 ،))46,66اف المتعمـ يدرؾ

مايدور حولة كونة متفيـ واف سماح صرخة ال تعيؽ في تعممو.
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العدد األوؿ

 ،))51,11اليشعر المتعمـ في

صعوبة كتـ نفسة داخؿ الماء وىذه دليؿ عمى اف المتعمـ يحاوؿ اف يتقف بعض

الميارات.

 حصؿ السؤاؿ الحادي والعشروف عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))75,55أف الخوؼ مفالغرؽ يبعد المتعمـ مف دخوؿ الماء المظمـ الذي ال يمكنو مف روئية قاع الحوض.

 حصؿ السؤاؿ الثاني والعشروف عمى نسبة اإلجابة بنعـ ((بنعـ)(  ،))78,88اف المتعمـاليرغب أف يممسو احد زمالئو خشية المزاج فقط عندما يكوف المدرس بالقرب منو

ليتعمموُ  .

 حصؿ السؤاؿ الثالث والعشروف عمى نسبة اإلجابة ((بكال)(  ،))48,44يدؿ أف المتعمـلدية رغبة لمتعمـ وال يوجد عائقا" أمامو لمتغمب عمى ىذا العائؽ.

 حصؿ السؤاؿ الرابع والعشروف عمى نسبة اإلجابة ((بنعـ)(  ،))44,44اف المتعمـ الغيرممارس لمسباحة لدية شعور بعدـ الثقة بنفسة لمسباحة في االماكف العميقة سبب قمقو
مف الغرؽ.
 -حصؿ السؤاؿ الخامس والعشروف عمى نسبة اإلجابة ((بكال)(

 ))82,22أف غير

المتعمميف لمسباحة يكوف في داخميـ عدـ الثقة بنفسة ولكف عمى المدرس الناجح اف

يزرع روح الثقو بالنفس في المتعمميف لديوِ .
* ويرى الباحث بعد جمع أستمارة االستبياف وتحميميا ومناقشو نتائج يرى أف الفرض الذي
افترضو أف القمؽ المعوؽ يسبب ظاىرة مف الفرع مف الماء مما يؤثر سمباً عمى الغير

ممارسيف لفعالية السباحة في الحياة اليومية.
 1-5االستنتاجات :

 -1القمؽ يؤثر سمباً عمى المتعمميف الغير ممارسيف لمسباحة ويؤثر عمى تأخر عممية
التمعـ لمحركات الماية.

 -2تأثير االىؿ عمى عممية التعمـ حيث اف دور الوالديف ميـ في تعمـ السباحة.

 -4ضرورة زرع الثقة لدى المتعمميف مف قبؿ مدرسييـ ومبادلتيـ الشعور بالثقة بالنفس.
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 -5عدـ الرغبو عف المتعمـ نتيجة كثرة الطالب في الدرس يضعؼ مف شعور الطالب
بالثقة بنفسو لبعد المدرس واالنشغاؿ باالخريف.
 2-5التوصيات:

 -1زرع الثقة بالنفس مف قبؿ االباء لالبناء منذ الصغر لكي اليتعرض المتعمـ لضغوط
عند دخولو الكمية.

 -2اعطاء دورات تعميمية لممبتدئيف لمسباحة.
 -3عرض المدرس لممتعمـ فكرة عف احواض السباحة الرياضية المائية قبؿ البدء بعممية
التعمـ.

 -4االكثار مف االلعاب الترويحية داخؿ الحوض حتى يبتعد شعور المتعمـ عف القمؽ مف
الماء.

 -5اف يكوف اكثر مف مدرس موجود في حوض الماء لشعور المتعمـ بالثقة بنفسو عند
مشاىدة مدرسو.

 -6اف يعد المدرس طالبو اعداد نفسي جيد قبؿ بدء عممية التعمـ.
املصادر

 - 1افتخار السامرائي ،وجناف سمماف الغباف عمى مستوى االنجاز في رياضة السباحة،
المؤتمر العممي الرياضي الرابع لكميات التربية الرياضية العراؽ ،بحث منشور،
.1988
 - 2حممي لطفي الجمؿ ،عالقة المستوى العاـ لمقمؽ النفسي بنتائج المباريات لدى
المصارعيف.1984 ،

 - 3محمد حسف عالوي .المدخؿ في عمـ النفس ،االسكندرية.
 - 4نزار طالب ،كامؿ الويس،عمـ النفس الرياضي ،مطبعة بغداد ،طبعة الثانية،
.2000

 - 5فيصؿ رشيد عباس ،رياضة السباحة ،جامعة بغداد ،مطبعة بيت الحكمة.1980 ،
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