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 المقدمة واألهمية :  1/1

للنلل  تعتبر السباحة من  الراااناا الدنا ري انم الم تمنص المخنرة لعاخنة لعامنة الدنا    
ت   أ  هدا  ام الغالب حاالا علف م  اإلق ام علم تعلنم السنباحة انم معتلنف ارعمنار سنلا  
كا  هلا ام الس  الخغار أل الس  الكبار للل  دتا ة الع ا  م  العلامل اأتم ام مقن متاا عن م 
 تننلاار حمامنناا السننباحة لعاخننة اننم ارقننالام المخننراة   لحتنن  ل  تننلارا اتكننل  قلالننة ب ننكل ال

 اسمح با ترا   ماص ار عاص ام التعلم اااا.

أمننا العامننل ارعننر ااننل عنن م د ننر اقااننة راااننة السننباحة اننم هننل  الم تمعنناا   لتقتخننر 
 ممارسة السباحة علم أعاا  ارد اة الكبرى.

مكاداته.  أما بالدسبة لمفالم اللاا ال سماة اام ق ري الفر  علم معراة  سمه لا 

حث ام التعرف علم العالقنة بنا  مفانلم النلاا ال سنماة لعالقتنه لم  هدا تكم  أهماة الب
 باالت ا  دحل تعلم السباحة.

 مشكلة البحث :  1/2

عدننن ما التحنننك ينننالب كلانننة التربانننة الراااننناة بالفرقنننة ارللنننم د ننن  أ   البانننة الينننالب ال 
الم % مننن  ل مننن09ا انن ل  السنننباحة بنننل لال اعرانننل  عدانننا  نننم  بننل لتخنننل الدسنننبة أحاادنننا  للنننم 

اليالب لكما سبك أ  لكردا ق  اكل  هلا الع   الكبانر دات نا  عن  الع ان  من  العلامنل لالتنم انأتم 
 ام مق متاا ع م ادت ار اقااة السباحة ام بائة اليالب الم تمعاة .

لعد  ال علل ام ب ااة محااراا تعلم السباحة د   أ  هدنا  الع ان  من  الينالب ال ال ن  
 ال س اة ام التعلم .ل اام اقة ام ق راتام 

امدام م  ارة أده قخار القامة ال استياص التعلم لال  ارسباب لمدام م  انرة ادنه يلانل 
القامننة لهننلا اسنناع   علننم تعلننم السننباحة لقنن  اكننل  اإل ابننة خننحاحة أل عايئننة   لهدننا  بعنن  

 اليالب علم

 
 رااااة للبدا   امعة بدااكلاة الترباة ال -* م ر  بقسم دظرااا لتيباقاا الرااااا المائاة 



اعتقا  أ  ق راتام ال س اة هم السبب الرئاسم التم سلف ت علانم ا ان لا السنباحة بسنرعة 
 ع  أقرادام.

أمننا منن  داحاننة أعننرة تكمنن  م ننكلة البحننث أااننا  اننم أ  هدننا  قلننك  عننلف  دحننل السننباحة 
  لعلم ال ادب ارعنر ت عل اليالب  ار را با  علم اإلق ام دحل تعلم السباحة لالعزلف عداا 

هدا  يالب تكل  ل اام ات اهاا اا اباة دحل تعلنم السنباحة ل لر البحنث هدنا هنل التعنرف علنم 
 هل  االت اهاا .

 ومن هنا تكمن مشكلة البحث في اإلجابة علي التساؤل التالي .

 هل هناك عالقة بين مفهوم الذات الجسمية وتأثيره علي قلق الطالب نحو تعلم السباحة؟
 

 أهداف البحث: 1/3

 اا ف البحث للم التعرف علم:

 العالقة با  مفالم اللاا ال سماة لمستلة ار ا  الماارة للسباحة .  -1

 العالقة با  القلك م  السباحة لمستلة ار ا  الماارة للسباحة .  -2

 العالقة با  مفالم اللاا ال سماة لالقلك م  السباحة.  -3

ث  تق ار اللاا ال سماة   القلك م  السباحة   المستلة الماارة  كنل التدبؤ بمتغاراا البح  -4
 مدام ب اللة ارعر .

 تساؤالت البحث: 1/4

هل تل   عالقة  الة لحخائاا  با  مفانلم النلاا ال سنماة لمسنتلة ار ا  المانارة للسنباحة   -1
. 

الب كلانننة التربانننة هنننل تل ننن  عالقنننة  النننة لحخنننائاا  بنننا  القلنننك لمسنننتلة ار ا  المانننارة ليننن -2
 الرااااة؟

 هل تل   عالقة لاا  اللة لحخائاة با  مفالم اللاا ال سماة لالقلك م  السباحة . -3

منننا هنننل الدمنننلل  اإلحخنننائم للتدبنننؤ بمتغانننراا البحنننث  تقننن ار النننلاا ال سنننماة   القلنننك مننن    -4
 السباحة   المستلة الماارة  كل مدام ب اللة ارعر؟

 مصطلحات البحث: 1/5



مفالم اللاا ال سماة :  أح ى اربعا  الاامة لمفالم اللاا ل عخاة الفر    لتمال مؤ را   -
هاما  ل لادب معتلفة ل عخاته   لأ   علر الفر  بأ   سمه كبار أم خغار    لاب أم  ار 

  لاب  


