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 املقدمة

يف هذا الكتاب دراسة لرياضة تعتـرب مـن أقـدم الرياضـات عـىل وجـه البـرشية، حتـى أن 

السباحة تكاد أن تكون من أهم الرياضات التي يجب عىل اإلنسان تعلمهـا، ذلـك ملـا لهـا 

من أهمية يف اجتياز الكثري من املواقف التي قد يتعرض لها اإلنسان، بحيث أنها قد تنقـد 

 .شابه ما قد يتعرض له، يف رحلة ترفيهية للبحر أو ماحياته يف موقف 

 كــام أن للــسباحة فوائــد عديــدة عــىل الــصحة البدنيــة والنفــسية والعقليــة، معــا، فهــي 

 صاب، وتقـوي العـضالت، وتعطـي الـشعور بالراحـة والتـوازن الجـسامين، وكلـنعتريح األ

د تـسببها تلـك التـي قـ هناك قواعد صحيحة لتعلم رياضـة الـسباحة ومواجهـة األخطـار 

 .الرياضة
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 تاريخ مزاولة السباحة
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 : ةف السباحريتع: أوال

تعرف السباحة باملفهوم العام بأنها حركة انتقال اإلنسان أو أي كائن حي يف املـاء دون أي 

 .مساعدة

 أما يف املفهوم الرسمي التنافيس فالهدف منها اجتياز مسافة ما بأرسع زمن ممكن ضـمن 

 .القواعد املحددة

       مامرسة اإلنسان للسباحة عرب العصور: ثانيا 

تشري التنقيبات التي أجريت عىل اآلثار القدمية املوجـودة يف بقـاع العـامل ومنهـا النقـوش 

الضئيلة الربوز املوجودة عىل اآلثار البابلية والرسوم املوجودة عـىل جـدران أثـار الحـضارة 

عرف السباحة منذ بدايات وجوده عـىل األرض وذلـك قبـل أكـرث األشورية بان اإلنسان قد 

 سـنة، 5000 سنة، فضال عن النقوش املوجودة عىل جدران حصان طروادة قبـل 6000من 

والرسوم املوجودة يف املعبد القـديم يف اليونـان التـي تـصور مـشاهد للـسباحة والغطـس 

 .  سنة2500تحت املاء والتي يعود تاريخها إىل أكرث من 
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   إن بدايــة معرفــة اإلنــسان ملهــارة الــسباحة تعــزى ألســباب كثــرية منهــا الهــروب مــن   

الحيوانات املفرتسة أو الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني، أو ألغراض الصيد إلدامة بقاءه 

 .عىل الحياة، ومن ثم للتسلية والرتويح

ني قد متتد إىل سـبعة  لذلك ميكن القول بأن اإلنسان قد عرف السباحة منذ آالف السن

آالف سنة قبل امليالد، ولذلك تعد من النشاطات البدنية األوىل التـي زاولهـا اإلنـسان، 

سواء يف وادي الرافدين أو وادي النيل أو يف العصور الرومانية، كام أنها اسـتخدمت يف 

الحروب عند قدماء املرصيني، حيث أن هناك نقوش يظهر فيها الجنود وهـم يعـربون 

هــار وبطــرق مختلفــة مــن الــسباحة أو عــىل جلــود الحيوانــات املــــنفوخة األن

، فضال عـن أنهـا كانـت إحـدى وسـائل العـيش يف املنطقـة العربيـة )القربة(بالـــهواء

وباألخص يف املناطق القريبة من سواحل البحر األحمر والخليج العريب ، حيـث كانـت 

ن العاملون بهذه التجـارة يغطـسون تجارة اللؤلؤ واملحار سائدة يف هذه املنطقة و كا

 .إىل عمق البحر للحصول عىل تلك الرثوات

     وبعد ظهور اإلسالم وانتشار تعاليمه الـساموية التـي اعتنـت باإلنـسان 

 وأوصت برتبيته من كافة جوانبه الروحية والنفسية والبدنية، فقد أصـبحت
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 ومامرستها وذلك مـن خـالل مامرسة السباحة من الواجبات التي حث اإلسالم عىل تعلمها

حيـث كـان " علموا أوالدكم السباحة والرمايـة وركـوب الخيـل" الحديث النبوي الرشيف 

لزاما عىل اآلباء تنفيذ هذا الواجب الرشعي تجاه أبنائهم، ملا لها من تأثري وأهميـة يف بنـاء 

 .  املؤمن القوي ذو الجسم السليماإلنسان

لـسباحة مـن الفعاليـات املهمـة التـي عملـت معظـم      ومبرور الزمن أصبحت رياضـة ا

الدول املتطورة عىل تبنيها ملا لها مـن تـأثريات صـحية وعالجيـه وترويحيـة ونفـسيه عـىل 

اإلنسان ، فضال عن أنها إحدى املامرسات التـي تـربط بـني شـعوب العـامل وإظهـار قوتهـا 

 تـشمله مـن فعاليـات وبشكل سلمي من خالل البطوالت العاملية والدورات االوملبيـة ملـا

 . متعددة والتي ميكن من خاللها الحصول عىل اكرب عدد من األوسمة 

وعىل ذلك األساس فقد دخلت فعاليات السباحة ضـمن األلعـاب االوملبيـة يف 

سـباحة حـرة وللرجـال فقـط ) م1200(  بفعاليـة 1896العرص الحـديث عـام 

 ملـسافة يف جـو مـن هنكاريـا بعـد قطـع ا) Alfred Hajos(حيث فاز الـسباح

بارد يف سواحل البحر املتوسط ، ومن ثم توالت زيادة الفعاليات مبرور الـزمن 

  عــىل فعاليــات النــساء) Stockholm(حيــث تــضمن منهــاج دورة ســتوكهومل 
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، وأضيفت فعالية السباحة عـىل سباحة حرة فقط) م100( وبفعالية 1912وألول مرة عام 

   والـسباحة عـىل الـصدر يف دورة لنـدن 1904 الظهر يف دورة سان لـويس االوملبيـة عـام

 يف دورة األلعـاب 1952،وسباحة الفراشة ظهرت وبتكنيكها الحايل عام 1908االوملبية عام 

وفيام يخص فعاليات القفز اىل املاء ومنـشأها الـسويد . االوملبية التي أقيمت يف هلسنيك 

 عـرش، فقـد أدخلـت ضـمن وأملانيا حيث تعد من املامرسـات الـشعبية يف القـرن الـسابع

 ، 1904االوملبيــة عــام ) St Louis)  املنهــاج االوملبــي وألول مــرة يف دورة ســانت لــويس

وفعاليات القفز إىل املاء  الثنايئ او التزامني فقد أدخلت ضمن منهاج االلعاب االوملبية يف 

بـرية يف اما فعالية كرة املـاء التـي كانـت لهـا شـعبية ك . 2000عام ) Sydney(دورة سدين

انكلرتا يف القرن الثامن عرش وانتـرشت بـرسعة يف أوروبـا وشـامل أمريكـا ، فقـد أصـبحت 

، وكانت للرجال فقط 1900وألول مرة ضمن فعاليات املنهاج االوملبي يف دورة باريس عام 

، امــا فعاليــات كــرة املــاء للنــساء فقــد أدخلــت ضــمن األلعــاب االوملبيــة يف دورة 

 .2000عام ) Sydney(سدين
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  أغراض السباحة عرب العصور:ثالثا  

  ومن خالل ما تقدم ميكـن أن نالحـظ بـأن الحـضارات القدميـة والحديثـة تبنـت تعلـيم 

 -:ومامرسة السباحة بهدف تحقيق األغراض اآلتية 

نتيجــة لنــشوء الحــضارات قــرب مــصادر امليــاه كاألنهــار والبحــار : الغــرض العــسكري .1

 الحكام وامللوك عـىل أهميـة رفـع كفـاءة القـوات العـسكرية واملحيطات فقد تركز تفكري

واملواطن وذلك من خالل الرتكيز عىل مامرسة الرياضة كاملصارعة واملالكمة والـسباحة ملـا 

لها من تأثري عىل رفع القدرة القتالية والقـوة البدنيـة للمقاتـل، فـضآل عـن فوائـدها مـن 

 . جارة واالستكشاف والدفاع عن الوطنناحية القدرة عىل الحركة يف الرب والبحر للت

وهذا ما دلت عليـه الرسـوم والرقـع الطينيـة التـي وجـدت عـىل جـدران الكهـوف 

ــدين ــة يف حــضاريت وادي الراف ــسفن الحربي ــاء ال ــل بن ــي متث ــار والت ــد واآلث  واملعاب

 ووادي النيــل والحــضارات الرومانيــة واإلغريقيــة والفينيقيــة والتــي بينــت مــدى 

السباحة ومامرستها واعتبارها جزء من كامل الفـرد بـدنبآ ، وظهـر اهتاممهم بتعلم 

 من خالل كتب التأريخ بان اإلغريـق كـانوا يعتـربون أنفـسهم جنـود أقويـاء ألنهـم
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 كانوا يجيدون الـسباحة وكـان هـذا سـببآ يف تغلـبهم يف املنـاورات بيـنهم وبـني الـزوارق 

بـسبب عـدم قـابليتهم عـىل البحرية التابعة للفرس حيث تحطمت جميع زوارق الفـرس 

 أوالويرصح التاريخ بان الـسباحة قـد تبنـت . السباحة، فيام كان اإلغريق يجيدونها مبهارة

 البحـريات، حيـث كـان االعتقـاد أو األنهار واقعة عىل أومن قبل الدول التي كانت قريبه 

علمهـا  تختـار عـدم تأو تتعلم السباحة كواسطة للعيش والحيـاة أن أماالسائد حينها هو 

 .وتبقى مملوكآ

من خالل دراسة كتب التاريخ وبضمنها اإلنجيل الذي أشـار إىل التـربك : الغرض الديني  .2

نالحظ بأن رجال الدين من الرهبان قد استخدموها ) Cleansing(باملاء كواسطة للطهارة 

كوسيلة للسيطرة عىل شؤون الدولة، وكانت من أهدافهم بنـاء فتيـه يعتمـدون علـيهم يف 

تحقيق األهداف التي يؤمنون بها، لذلك انصب اهتاممهم بإيجاد الوسائل التي تعمل عىل 

إنشاء قوة يستندون عليها يف ذلك، وهذا ما كان هـدف حكـام تلـك الحقـب مـن الـزمن، 

لذلك فقد أقيمت املهرجانات واملسابقات الرياضية ومن ضمنها فعاليـات الـسباحة، وقـد 

 .ديثةاستمر الحال واىل العصور الح
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 أما  تعاليم الدين  اإلسالمي الحنيف فقد حثت عىل السباحة ، و بلغت العناية بهـا لـدى 

كـل يشء   : عليـه وسـلم أنـه قـالالـلـهفقد ورد عن الرسول صىل . املسلمني مبلغا كبريا 

ميش الرجل بني الغرضـني ، :  فهو لغو ولهو أو سهو إال من أربع خصالالـلـهليس من ذكر 

 .  رسه ، ومالعبته أهله ، وتعلم السباحةوتأديبه ف

بتعلـيم أوالدهـم الـسباحة   عنه يـويص عاملـهالـلـهريض  عمر بن الخطاب وهذا الفاروق

  .)وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة(:  الشام والعوم، فيكتب إىل أمري

وهو من علامء القـرن التاسـع الهجـري كتابـا يف  جالل الدين السيوطي ولقد ألف

 السباحة ، جمع فيـه اآلثـار التـي وردت يف فـضل الـسباحة والحـث عليهـا ، فضل

 عليــه وســلم ســبح بنفــسه، الـلـــهوأورد حــديثني يؤكــد فــيهام أن الرســول صــىل 

،  عليه وسلم دخل هو وأصحابه غـديراالـلـه صىل الـلـهأن رسول  السيوطي فيذكر

، فـسبح عليـه ه صاحبه ، فـسبح كـل رجـل إىل صـاحبيسبح كل رجل إىل  :فقال 

 لـو كنـت متخـذا خلـيال التخـذت أبـا : ، وقـالالة والسالم إىل أيب بكر واعتنقـهالص
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نزلـت يب   : عليـه وسـلم الـلــهوالحديث اآلخر قوله صىل .   خليال ، لكنه صاحبيبكر 

  عدي بن النجار أمي وأحسنت العوم يف برئ بني

اخـل القاعـات وخارجهـا للنـساء وقد أظهرت الكتابات القدمية إنشاء أحـواض للـسباحة د

والرجال ومبختلف األحجام إلجراء املنافسات وإقامة الطقوس الدينية وبحضور جمع كبري 

 .من الجمهور للتشجيع واالستمتاع باملسابقات 

منذ العـرص القـديم وحتـى وقتنـا الحـارض، ال زال الغـرض : الغرض الرتويحي والعالجي .3

يس يف مزاولة السباحة وذلك إلزالة التعب البدين والضغط الرتويحي والعالجي العامل الرئي

وقد أشارت كثري من الدراسات بتأثري العالج املـايئ . النفيس ورفع كفاءة الجسم بشكل عام

عىل كثري من الحاالت املرضية التي تصيب الفرد ، وبـاألخص أمـراض املفاصـل والفقـرات، 

 عـن اسـتخدامها كعـالج للـشد العـصبي واألمراض النفسية مثل الكآبـة واالنطـواء، فـضآل

وان قـضاء وقـت بـسيط مـن . والنفيس الذي يالقيه اإلنسان جراء العمل الروتيني اليومي

الــزمن يف املــاء ســيتيح للفــرد االبتعــاد عــن املــشاكل اليوميــة ومتنحــه بعــض مــن التأمــل 

 .واالسرتخاء والراحة النفسية خالل مزاولة السباحة
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تعددت استخدامات مامرسة النـشاط البـدين مبـرور الـزمن مـن لقد : غرض املنافسات . 4

املحافظة عىل الحياة وإدامة الصحة وللرتويح والعـالج واىل أن وصـلت إىل مرحلـة مهمـة 

هي التنافس بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ، وذلك من خالل إقامـة الـسباقات واملهرجانـات 

 ومن ثم بني املدن وتطـورت إىل لغرض التنافس بني الشباب وكانت عىل مستويات محلية

 . ما هي عليه اآلن

ى احد م يف سهول اثينا تخليدآ لذكر. ق776 عام إىل هذه البطوالت إقامةيرجع تاريخ 

الذي قـام باملـيش والهرولـة والـركض مـن ) Pheidippides(الجنود اليونانيني واسمه 

تـي تبعـد مـسافة ولغايـة سـهول مدينـة آثينـا ال) م. ق490عام (ارض املعركة ماثون 

وقـد اسـتمرت إقامـة هـذه البطـوالت . إليصال خـرب انتـصار اليونـانيني)  كم42,196(

لسنوات طويلة ثم توقفت بـسبب الحـروب التـي نـشبت بـني الـشعوب حينهـا، ثـم 

بعـد جهـود ) دي كـوبرتن(استعادة للظهور يف عرصنا الحارض من قبل راعي الرياضـة

 م وال زالت مـستمرة 1896أول دورة يف أثينا عام كبرية إلحيائها والتي تكللت بإقامت 

 .كل أربعة سنوات ولحد اآلن 
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 1844، وأقيمت مسابقتها األوىل عام 1840سباحة الصدر بدأت باالنتشار ابتداء من العام 

ثم ظهرت سباحة الجنـب مـع ظهـور الـذراع . التي فاز مبعظم سباقاتها أحد الهنود الحمر

  .1855خارج املاء عام 

 Fredrick )كافيـل(سباحة الزحف عىل البطن، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا باسم عائلـة أما 

Cafill ولكنه مل ينجح، فسافر ) ويب( الذي حاول عبور املانش مع زميله اإلنكليزي الكابنت

يف املسابقات التي ) ريتشارد كافيل(إىل أسرتاليا، وعمل مدرسا للسباحة فاشرتك أحد أبنائه 

إىل أمريكا، وعمل مدربا يف سـان ) كافيل( سافر 1903ويف عام .  يف لندن1902أجريت عام 

فرنسيسكو ومنها انترشت طريقة سباحة الزحف عىل البطن وأشهر أبطالها يف ذلك الزمن 

 برز اليابانيون هـذا النـوع مـن الـسباحة وبرعـوا فيـه ثـم 1932ويف عام ) جوين ويسملر(

عامل وأخذت بها معظم الدول وال زالت إحـدى أهـم انترشت هذه الطريقة يف كل أنحاء ال

  .طرق السباحة وأرسعها

 ظهرت سباحة الفراشة أو الدولفني، أمـا سـباحة الظهـر، فقـد 1948يف عام 

 فقـد كانـت 1917تطورت كثريا منذ نشأتها بعد الحرب العاملية األوىل سنة 

 حركاتها تؤدي مثـل حركـات سـباحة الـصدر، فتطـورت وأصـبحت رضبـات
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ــات األ ــات األرجــل) الكــرول(يــدي مثــل رضب ــبطن، مــع رضب   .ســباحة الزحــف عــىل ال

والجدير بالذكر أن الـسباقات الطويلـة يف الـسباحة، سـبقت الـسباقات القـصرية تاريخيـا، 

وأهم سباق قديم كان سباق املانش، وهذه السباقات تختلف عن السباقات القصرية ليس 

لتنفيـذ، ولهـذا النـوع مـن الـسباحة تنظيامتـه يف املسافة فحسب وإمنا بطرق التدريب وا

وقانونه وطرقه التحكيمية الخاصة، أما سباقاته فتقام يف البحـار واألنهـار والبحـريات ولهـا 

  :خط سري محدد، وأشهر هذه السباقات هي

  . كلم33مسافته )  إنكلرتا–فرنسا (سباق املانش 1

  . كلم30مسافته ) إيطاليا( نابويل –سباق كابري 2

  . كلم57مرص مسافته )  القاهرة–حلوان (سباق النيل الدويل 3

 . كلم45مسافته ) كندا(سباق أو نتاريو 4

للمسافات القصرية فتعد إحدى األلعاب األساسية التـي  أما رياضة السباحة

 ،1896دخلــت املنهــاج األوملبــي يف األوملبيــاد األول املنعقــد يف أثينــا عــام 
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ـــسا ـــسباحة للن ـــة ال ـــت رياض ـــاموأدرج ـــتوكهومل ع ـــي يف دورة س ـــاج األوملب  ء يف املنه

 1912. 
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 :من الجانب الفسلجي  : أوال

 و تختلـف عـن بقيـة اإلنـسان الرياضـية التـي ميارسـها األنـشطة أهـمتعترب السباحة من 

ليـات يف اليابـسة و يف الفعاليات من خالل كونها متارس داخل املاء و ليس مثل بقية الفعا

 كثافة من الهواء لذلك يتطلب جهدا بدنيا كبريا  لغرض أكرث املاء أنالوسط الهوايئ، وحيث 

  .األداء أثناءالتغلب عىل عدة مقاومات تحيط بالفرد 

و من خالل املالحظة الدقيقة نجد ان الفرد يشعر بالراحة و الصحة و السعادة و االبتعاد 

 . املختلفة األمراض مقاومة ضد أيضاومية و تكسبه عن روتني الحياة الي

 و ما يحدث من تطـور داخـيل اإلنسانو تزداد فوائد مامرسة السباحة لجسم 

 أن الدراسـات الحديثـة و الـسابقة أثبتـتحيـث , مع الوضع الجديد )تكيف(

 عاملـة بنـسبة ال اإلنسانالسباحة الرياضة الوحيدة التي تكون عضالت جسم 

 العــضالت أنمــع العلــم ,  الفعليــة للرياضــةاألداء فــرتة نــاءأث%80تقــل عــن 

  مثــل عــضالت%100 فيهــا األداءالرئيــسية التــي تقــوم بالعمــل تبلــغ نــسبة 
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  الــسفىل و هــذا مــا مييــز فعاليــة الــسباحة عــن بقيــة األطــراف العليــا و األطــراف

 .الفعاليات 

فعنـدما تـنخفض ,  هـي درجـة حـرارة املـاء اإلنـسان السباحة يف جسم تأثريو كمثال عن 

سـعرة و هـي 100درجة مئوية فـان جـسم الـسباح يفقـد 20 إىل املاء لتصل حرارةدرجة 

 . اليومي األداءتعادل نسبة ما يفقده عىل اليابسة خالل ساعة من 

درجـة مئويـة و يرتفـع حتـى 25 عند بقاء جـسم الـسباح يف مـاء درجـة حرارتـه عنـد أما

عن الحالة االعتيادية %50بنسبة ال تقل عن  أوكسجنيمستوى رقبة الشخص فانه يتطلب 

 من مقدار ما يحتاجه الفرد مـن الطاقـة خـالل أضعاف 9-5اليومية و هذا بدوره يتطلب 

 .ه عىل اليابسةنفس الفرتة الزمنية عند وجود

 الداخليـة فـان املحـيط املـايئ يرفـع مـن عمليـة التمثيـل  التـأثريات من ناحية أما

لعـايل نتيجـة السـتخدام مجـاميع عـضلية كبـرية و الغذايئ بـسبب رصف الطاقـة ا

  العـضيل الـشعريات الدمويـة الدقيقـةاألداء الجـسم حيـث يـدفع أجـزاءملختلف 
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لزيادة رسعة التبادل الغذايئ و تزويد العضالت بالطاقة الالزمة للعمل و التخلص يف نفـس 

  :كاآليتالوقت من الفضالت و ميكن تفصيل ذلك 

 :بادل الغذايئ  يف عملية التالتأثريات

 الغـذاء إن عملية التمثيل الغذايئ توفر السعرات الحرارية للعـضالت للـسباح و حيـث إن

 و األمـالحفـضال عـن  )الدهون, الربوتينات, الكاربوهيدرات (يحتوي عىل عنارص الرئيسية 

(  مـن هـذه العنـارص مختلفـةالفيتامينات و حيث ان رياضـة الـسباحة تتطلـب كميـات 

  ) .األداء و حسب متطلبات آخر إىل تختلف من شخص

 6000 إىليحتـاجون ) األبطال(تلفة فان سباحي املستوى العايل و من خالل الدراسات املخ

 ما قورنت ببقية الفعاليات لذلك فـان تـدريب إذاو هي كمية كبرية , سعرة حرارية يوميا 

  .اءاألد أثناء وفق احتياجات الجسم للطاقة غذاء متوازنالسباحة يتطلب 
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 : يف جهازي القلب و الدوران التأثريات

 يتطلب طاقة عالية و توفري كميات مـن االوكـسجني األداءمن خالل مامرسة السباحة فان 

املنقول عن طريق كريات الدم الحمراء التـي تتـضاعف نتيجـة لزيـادة الطلـب مـن قبـل 

 زيـادة يف إىلؤدي  الجسم عىل الطاقـة و هـذه الزيـادة يف الـدم تـأجزاءالعضالت و بقية 

 لذلك نجد – للفعالية األداءباستمرار –حجم القلب و كذلك زيادة يف حجم الدفع القلبي 

كرب حجم القلب و زيادة حجم الدم املدفوع يف الرضبة الواحدة و هذا يتطلـب زيـادة يف 

 زيـادة قابليـة أيـضا الدموية التـي يـزداد قطرهـا عـن الوضـع االعتيـادي و األوعيةحجم 

 أجـزاءات الدموية لزيادة قابلية التبادل مع العضالت العاملة بصورة خاصة و بقية الشعري

 .الجسم بصورة عامة 

 انخفاض الضغط العايل للدم و اىل ارتفاع بسيط يف الضغط الواطئ إىلو هذا بدوره يؤدي 

 .اإلنسان دو هو يبعد بذلك مرض القلب و الضغط املرتفع عن
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 : يف جهاز التنفس التأثريات

 و هذا بدوره يحدث تغريا و األوكسجنيان الزيادة يف عملية التمثيل الغذايئ تتطلب توفر 

تكيفا خاصا لدى السباحني من خالل زيـادة قابليـة التبـادل الغـازي للحويـصالت الرئويـة 

 املطلـوب وهـذا بـدوره األوكـسجنيالتي تزداد قدرتها عىل التبادل لسد الـنقص يف كميـة 

سعة الرئوية لدى الـسباحني مـن خـالل زيـادة عـدد مـرات التـنفس يف يؤدي اىل زيادة ال

 مـن ناحيـة قابليـة أمـا, الدقيقة الواحدة و كذلك زيادة حجم الشهيق يف املـرة الواحـدة 

 . كرد فعل عن التكيف الحاصل مع هذه التغريات الفسلجية أيضا تزداد فإنهاالحويصالت 

 :  يف جهاز الحريك التأثريات

 فعاليـة الـسباحة فـان التطـورات التـي تحـدث عـىل أداء أثناءبذله السباح من خالل ما ي

 :العضالت كثرية منها 

  .األداء ما قورنت بالعضلة قبل إذا األداءزيادة يف القوة العضلية عند -1

  .األداءزيادة يف حجم العضالت كنتيجة ملتطلبات -2
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 .زيادة يف مطاطية العضلة -3

ودة يف العـضالت و املرتاكمـة قبـل بـدء التخلص مـن الـشحوم و الـدهون املوجـ-4

 .التامرين للسباحة

 .الزيادة يف قابلية املفاصل عىل الحركة و ابعاد الصابة عنها -5

 .زيادة قابلية الرتابط بني املفاصل و العضالت -6

 العـضالت مـن خـالل زيـادة حجـم الـشعريات إىلزيادة كميـة الطاقـة الواصـلة -7

 .لة الواحدة داخل العض الدموية و زيادة تفرعاتها

 : يف الجهاز العصبي التأثريات

 بـسبب مـا األهـم أنهـا إال األخـرى الجسم أجهزةقد تكون هي اقل من بقية 

 حيث يتطلب التكيف بـني الحـوافز و اإلنسان عالية يف جسم أهميةميثله من 

 الـدماغ و زيـادة يف رسعـة إىلااليعازات الصادرة من الدماغ و كـذلك الـورادة 

  الجهـازأن حيث أداء لوضع الجسم و ما يتطلبه املوقف من راكاإلدتحليل و 
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 الجسم املختلفة أجهزةفات يف يالعصبي يتكيف مع الوضع الجديد و كل ما يجري من تك

 .نتيجة للتكيف الذي يحصل يف الجهاز العصبي 

  :من الجانب العالجي: ثانيا 

و كـذلك فانـه يحفـز  اإلنـسانمن حيث الفعل  فـان املـاء يعتـرب مـدلك طبيعـي لجـسم 

 الجسم املختلفة و ينـشط الـدورة الدمويـة و بـذلك يعمـل يف أجزاءالنهايات العصبية يف 

  . اإلنسان التعب من جسم إزالةالجانب الرتويحي عىل 

 لبناء خاليا الـدم الحمـراء و البيـضاء و بـذلك اإلنسان مامرسة السباحة ترفع من قدرة إن

 فإننـا املختلفـة و نتيجـة  للعمـل العـضيل الكبـري اضلألمـرفهي ترفع من مقاومة الجسم 

 . حركات السباحة  أداءنالحظ تطور يف مرونة يف املفاصل و الرشاقة يف 

من خالل وضع الجسم الذي يكون صورة موازية للـسطح املـاء و هـذه الحالـة 

كبرية و تـسهل  العمود الفقري ال يتحمل وزن الجسم مام تعطيه راحة أنتعني 

  ،أخـرى رياضـة أيو هـي فقـرة ال تتـوفر يف ) احةالـسب( الرياضـة رسةاممن م
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 هذا االمتداد و يساعد عىل تقوية العضالت و يعطيه راحة كبـرية و يزيـل عنـه إنوحيث 

 .الثقل الذي يتحمله يوميا ما دام عىل اليابسة 

 الظهـر و التقـويم حيـث نتيجـة إصـابات يف عـالج األولو هو ما وضع السباحة يف املقام 

 أثناءلوضعية الجسم ليصبح العمود الفقري حرا ال يتحمل وزن الجسم و تحديد الحركات 

 إصابة أو تقوس أي إلزالة يساعد الشخص املصاب أسلوبا األطباءالسباحة قام املختصني و 

 . شكله الطبيعي إىل العمود الفقري إعادةو املساعدة عىل 

 يــة مــن خــالل مامرســة الــسباحةو قــد اســتخدم الكثــري مــن املختــصني البيئــة املائ

 يف املنـاطق املـصابة األعـصاب املفاصـل و العـضالت و كـذلك تحفيـز إصابات لعالج 

 باعتبـار املـاء مـدلك طبيعـي و مـن خـالل الـضغط الـذي اإلصاباتلغرض عالج تلك 

 حركـة جزيئـة املـاء أيـضا الجسم و بصورة متـساوية و أنحاءيسلطه املاء عىل جميع 

يدفع الجهاز العصبي للنشاط و التفاعـل بالـصورة االيجابيـة مـع بصورة مستمرة مام 

 . البيئة الجديدة 
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 : من الناحية النفسية و االجتامعية : ثالثا 

 الكبـرية األعبـاء يف محيطـه اليـومي و اإلنـساننتيجة للضغوطات الكبرية التي يتعرض لها 

وء اىل مامرسـة الـسباحة الروتينية فان علامء النفس واالجتامع ينـصحون باسـتمرار بـاللج

 الكبرية و كذلك تبعده عن الضغط اليومي الذي يتعرض له فالـسباحة األعباءلكونها تزيل 

 الحياة الطبيعية إىلتسهم يف عالج حاالت نفسية كثرية ليستعيد الراحة املطلوبة و العودة 

ديـد و  تكوين عالقات اجتامعية مـع املحـيط الجإىلمن خالل مامرسة السباحة و تدفعه 

  . اإلنتاج زيادة إىلهذا بدوره يدفع 

 بنـاء مـسابح إىلو هذا ما اتبعته الكثري من الرشكات ذات املعامل الكبرية حيـث عمـدت 

 النتـائج زيـادة يف أظهـرتكبرية لدفع العـاملني و املهندسـني للـرتويح و الـسباحة  حيـث 

 . و قلة يف مشاكل العمل اليومية اإلنتاج
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 : ية االقتصادية من الناح: رابعا 

 تـوفري أنحيـث ,  املوارد التي تدر عن استغاللها بـصورة صـحيحة أكرثتعترب السباحة من 

 االقتصادية نجاحا و تبنـى املـشاريع لغـرض األعامل أكرثاملسابح و املسطحات املائية من 

  .  األماكناالستفادة املادية الكبرية التي تجنى من هذه 

شواطئ البحريات و البحار تعترب عـامال اقتـصاديا تبنـى عليـه يف دراسات كثرية وجدت ان 

ل ح تعترب الـسااألمريكيةفمثال مدنية  ميامي يف الواليات املتحدة , اقتصاديات دول كثرية 

 للـدخل اليـومي للواليـة  حيـث  تعتمـد عـىل األولاملمتد عىل طول هذه الوالية املصدر 

 أصـبحلـذلك .  ذات مردود ال ميكن حـرصه  الواردات التي تجنى عن طريقه و التي تعترب

 . بناء املنتجعات و املسطحات املائية من مصادر الكثري من الدول 

السباحة هي الرياضة الوحيدة التي تشغل كامل الجسم من الداخل ومن الخارج إضافة و

 ..إىل التفكري الذهني والنفيس

ين والساقني والـصدر والرقبـة اليد(اء الجسم جميعها يف حركة دامئة فالسباحة تجعل أعض

 )والظهر وحتى أخمص القدمني



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

33 
 

 .فهي رياضة عضلية بالدرجة األوىل

أما داخليـا فهـي تعتـرب رياضـة فعالـة للـرئتني فتـساعد عـىل اجتـذاب كميـات أكـرب مـن 

إضـافة إىل ,األكسجني إىل داخل الجسم وبنسبة تزيد عن ثالث أضـعاف الوضـع الطبيعـي 

  ...مساعدتها لتوسيع الرئتني

تقوم بتحريك السيالة العصبية التي تتحرك بدافع التبادل الحراري بني املاء والجـسم كـام 

أمـا  تحرك الدماغ من أجـل التفكـري بـالطرق املـثىل للنجـاة أو العومـان عـىل سـطح املـاء

بالنسبة للسباحة ذاتها فهي يف البحر تكون أسهل مـن امليـاه العذبـة يف األنهـار واملـسابح 

ة كثافتها ملا فيها من امللح مام يؤدي إىل تخفيف وزن اإلنسان بداخلها بنـسبة وذلك لزياد

أما إن صدف عزيزي القارئ وابتلعت ,لشدة ملوحته  % 32ويف البحر امليت بنسبة  % 18

قيال من ماء البحر فال تأسف أو تقلق لذلك ألن اللرت الواحد من سطح البحر يحتوي عـىل 

املخلوقــات املجهريــة العالقــة بــني حيوانــات ونباتــات  مليــون نــوع مــن 250مــا يقــارب 

وجميعها دون استثناء مفيدة لجسم اإلنسان سـواء بنـواحي مناعيـة أو عالجيـة أو حتـى 

 .. غذائية
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أضف إىل ذلك أن دخول املاء املالح إىل املعدة يجعل الجسم يطلب املزيد من ماء الرشب 

ية وغسل املثانة مـن الرتسـبات الكلـسية مام يسهل عملية تنظيف الكليتني واملجاري البول

املسببة للحصيات البولية فضال عن أن مالمسة املاء املالح لخاليا الجلـد تـؤدي إىل خـروج 

الدهون الزائدة من خاليا الجسم وخروج املاء من هذه الخاليا األمر الذي يكسب الجـسم 

 ...مزيدا من الحيوية والنشاط 

 فوائد السباحة لألطفال: خامسا

 ملامرسـيها املعنويـة الـروح رفـع واىل والـذهن الجسم اسرتخاء إىل السباحة مامرسة ؤديت

 أعامرهم عن النظر بغض للجميع مبامرستها ينصح ولذلك النفسية الضغوط من والتخلص

 . الرضع فيهم مبن

 وال الرضـع األطفـال تناسـب السباحة بان كنيبلوفا ايفا التشيكية النفسية الطبيبة أكدتو

 لعـدة أمهـاتهم لـدى سـائل يف تواجدوا وان لهم سبق ألنه لهم بالنسبة غريبا شيئا تشكل

 . أشهر
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 مـع صغري مايئ مجال يف العمر من الثالث الشهر منذ األطفال وجود فائدة عىل وشددت 

 يلعبـون وتركهم فيه يوضعون الذي الحوض يف واألمان الحامية رشوط االعتبار بعني األخذ

. يةبالستيك بألعاب هناك

 يجـري التـي الزيـوت أنواع بعض من حتى خالية أي نظيفة ماء يف الطفل بوضع وأوصت

 حـرارة بـدرجات االسـتحامم عـىل وتعويـده للنوم الخلود قبل االستحامم أثناء استخدامها

 يف الـسباحة لـتعلم املـسابح إىل أخـذه قبـل الطفل بتعريض أوصت كام . تدريجيا ترتاجع

 مـن باملـاء للرشـق تعرضـه حال يف ذلك عىل يعتاد حتى امءلل وجهه بتعريض مبكر وقت

 تتم التي السباحة دورات أن إىل وأشارت . العامة املسابح يف السابحني أحد من قصد دون

 12 ـــ10 تتـضمن مبكـر وقـت يف الـصغار أطفالهن مع لألمهات مختصني مدربني بإرشاف

. حديث ترف عن ارةعب وليست لألطفال جدا مفيدة الدروس هذه أن مؤكدة درسا

 التـنفس يتعلمـون يجعلهـم مبكـر وقـت يف الـسباحة األطفـال تعلـيم أن وأكدت

 مامرسـة أن كام التنفسية باألمراض اإلصابة من يحصنهم الذي األمر صحيح بشكل

 درجـات يف يحـدث الذي التغيري تحمل عىل مقدره أكرث أجسامهم تجعل السباحة

 الــسباحة أن إىل إضــافة أفــضل بــشكل نفــسيا يتطــورون وتجعلهــم الحــرارة
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 التعـاون األطفـال وتعلـم التوجـه عـىل واملقدرة الحركات وتنسيق بالتوازن الشعور تطور

  . أفضل بشكل وينامون يأكلون وتجعلهم واملهارات والرتكيز

 كـإجراء مناسـبة الـسباحة بـان أظهـرت قـد والدراسـات األبحـاث مختلف أن إىل وأشارت

 مـن نـسبيا كبـري عـدد حـرق خاللهـا يـتم ألنـه الـوزن لتخفيض املتبعة للحميات تكمييل

 نـصف ملـدة الـسباحة أثنـاء حراريـة سعرة 500ــ250 بني عادة ترتاوح الحرارية السعرات

  . واألفخاذ والصدر والورك البطن شكل بلورة يف السباحة تساهم كام ساعة

 وضـع تحـسني ويف صـحيح بـشكل الجـسم يف الدموية الدورة عىل أيضا السباحة وتحافظ

 األوردة يف التهابـات من يعانون الذين الناس تناسب فإنها ولهذا الدموية والدورة الرشايني

 بـل األمـور هـذه عىل املختصني حسب السباحة فوائد تقترص وال  .الدوايل مرض لديهم أو

 فعالـة تـدليك بعمليـة وتقـوم الجـسم يف املناعـة جهاز تعزز السباحة بأن أيضا التأكد تم

 . الفقري العمود آالم تزيل أو وتخفف للجلد يرسةوم
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 مـا غالبـا لكـن لوحـده اإلنسان يتعلمها أن ميكن السباحة مامرسة أن إىل املختصون وينبه

 شـخص الـسباحة حركـات يراقـب أن يفضل ولهذا صحيحة غري حركات بتعلم ذلك يرتافق

 األذى إلحـاق بوتجنـ أكـرث فوائد لتحقيق الحركات بعض بتعديل ينصح يك بذلك مختص

 فـوق بـه مبـالغ بـشكل تطفـو التـي األرجـل أو املاء يف مثال تغوص التي فاأليدي بالجسم

 األخطـاء مـن هـي سـيئ بشكل التنفس أو صحيحة غري بزاوية الرأس متييل أو املاء سطح

 من املطلوبة الفوائد من تخفف والتي السباحة تعلم أثناء فيها الوقوع يتم التي الرئيسية

 .السباحة

 التنظيم الغذايئ للسباحة: سادسا

 :السباحة لبق

أو أربع ساعات، عـىل أن تكـون الوجبـة غنيـة بثالث  السباحة ُ يـنصح بتناول الطعام قبل

، الحبوب الكاملـة، األرز، الـشوفان،الخبز املصنوع من (بالكربوهيدرات املركبة أو املعقدة 

 . ّفهي تزود الجسم بالطاقة لفرتة طويلة) البطاطا الحلوة، األرز املنفوخ
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ولحـم الـديك الجبنة، الـسمك، البـيض املـسلوق (وميكن أن تشمل هذه الوجبة بروتينات 

 .وكذلك الخرضوات) الرومي

بنـصف سـاعة أو سـاعة ينـصح بتزويـد الجـسم بالطاقـة التـي مـصدرها  الـسباحة قبل• 

الـصباح أو أي الكربوهيدات العادية البسيطة، مثل الفواكه الطازجة أو املجففـة، حبـوب 

 . نوع نقارش يحتوي عىل الطاقة

ُكام يـنصح بتنـاول كـوبني مـن املـاء منعـاً  . السباحة ّوينـصح يتجنـب الطعام الدسم قبل

 .للجفاف

يجب املواظبة عىل رشب املـاء للمحافظـة عـىل تـوازن سـليم : السباحة رشب املاء خالل• 

والـرشب منهـا بـني  الـسباحة للسوائل يف الجسم، وميكن وضع قارورة ماء عىل حافة بركة

 . الحني واألخر

ّويـنصح برشب املاء أيضا عن الخروج من الربكة لالسرتاحة الخفيفة، مبعدل نصف لرت عـن  ُ

 . كل ساعة سباحة

وإذا كنتم راغبني يف األكل خالل فرتة االسرتاحة هذه، فمن املفضل أن تتنـاولوا الفواكـه أو 

 .املعدة لكونها خفيفة عىل) ارتيك، اسكيمو(البوظة املثلجة 
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مبـدة  الـسباحة ُيـنصح باستهالك الربوتينات والكربوهيـدرات بعـد انتهـاء: السباحة بعد• 

ومقابل كل غرام من الربوتني يجب التـزود بثالثـة أو أربعـة .  دقيقة45- 30ترتاوح ما بني 

 .غرامات من الكربوهيدرات

ني أو ثالث من الخبز املصنوع من وإذا ما كنتم قد سبحتم كثرياً  فال مانع من تناول قطعت

مع بيضة مسلوقة، أو نصف كـأس مـن جبنـة الكـوتج " بالتونة"الحبوب الكاملة املدهون 

ًوكذلك ميكن تناول وجبـة مـن اللحـوم مـع األرز أو الباسـتا مـضافا إليهـا . والخضار%) 5(

 .الخضار

 

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

41 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 تعليم السباحة

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

42 
 

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

43 
 

: لسباحةا أنواع :أوال

 :سباحة الصدر

يف سباحة الصدر، ينزل السباح إىل املاء، بحيث يالمس صـدره امليـاه، ويكـون كتفـاه عـىل 

وعليه أن يظهر جزء من رأسه فوق املاء، ويخرج فمه بني حـني، . خط واحد مع سطح املاء

وآخر للتنفس، وبإمكانه التـرصف بحريـة يف بدايـة الـسباق وعنـد الـدوران، أمـا سـباقات 

 . مرت50 مرت و 200 مرت و 100: لسباحة عىل الصدر فهي ا

 :سباحة الظهر 

و يف سباحة الظهر، يندفع السباح من خـالل دفـع حـائط املـسبح بقدميـه عنـد البدايـة، 

وكذلك خالل الدوران، ويسبح عىل ظهره طوال الـسباق، وسـباقات الـسباحة عـىل الظهـر 

 . مرت50 مرت و 200 مرت و 100: هي 
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  :لفراشةسباحة ا

و يف سباحة الفراشة، يرضب السباح املاء بكلتي ذراعيـه إىل األمـام وفـوق املـاء، ومـن ثـم 

: ًيدفعهام إىل الخلف معا، ويعيد الحركة بشكل متواصل، سـباقات سـباحة الفراشـة هـي 

 . مرت50 مرت و200 مرت و 100

 :السباحة الحرة

تـاح لـه، أمـا يف سـباقات التتـابع يف السباحة الحـرة، يـسبح املتـسابق باألسـلوب الـذي ير

والفردي املتنوعة، فيتعني عىل السباح، أن يسبح بأسـلوب مختلـف عـن أسـاليب سـباحة 

 .الصدر والظهر والفراشة

 :أخرى أنواع

 : التتابع املتنوع 

ّ سـباحني، يـسبح كـل واحـد مـنهم 4يف هذا النوع من السباقات، تتنافس فرق مكونة من 

 . مرت100ملسافة 
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 :  املتنوع الفردي

ويف سـباقات .  مـرت400 مـرت أو 200يف هذا النوع من السباقات، يقطع السباح املسافة لـ 

ً مرتا بنوع مختلف، مثـل الفراشـة أو الظهـر أو 50 مرت متنوع، يسبح املتسابق يف كل 200

 مرت متنوع، فيغري املتـسابق أسـلوب سـباحته يف كـل 400الصدر أو الحرة، أما يف سباقات 

 .رت م100

 مةاحتياطات األمان والسال: ثانيا

ًأن حاممات السباحة قـد تكـون مكمنـا لألمـراض، ويقـول البحـث إن حاممـات الـسباحة 

العامة هي أكرث خطورة مام قد يعتقد، حسب دراسة جديدة وجـدت أن اخـتالط العـرق 

ات، والبول، باإلضافة إىل مواد عضوية أخرى، باملطهرات املستخدمة يف ميـاه تلـك الحاممـ

وقـد نـرشت نتـائج هـذا البحـث يف دوريـة العلـوم البيئيـة . ًقد يكون خطرا عىل الـصحة

 .والتكنولوجيا

من الذين شملتهم الدراسة أنهـم تبولـوا يف ميـاه املـسبح أثنـاء  % 20وقد اعرتف 

وقد يؤدي التعرض الطويل املـدى لهـذه العنـارص امللوثـة إىل ! مامرستهم للسباحة

ي لعيـوب خلقيـة وتـرسيع عمليـة الـشيخوخة، والتـسبب تحور الجينات مام يؤد
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ًبأمراض الجهاز التنفيس، وقد تؤدي حتى لإلصابة بالرسطان، وفقا للبحـث الـذي مل يـدرس 

 .اآلثار الفعلية عىل البرش بعد

وقد أهاب الخرباء يف الواليات املتحدة مبستخدمي تلك املرافق عدم التبول أثناء السباحة، 

أن أمرييك من كل خمسة ال يرتدد يف التخفيف عن نفسه خالل بعد كشف مسح حديث، 

 .مامرسة الرياضة تلك

أيـار / يف املائة من املستطلعني يف مسح، شـمل ألـف أمـرييك بـالغ، أجـري يف مـايو17َّأقر 

وذهــب . ، أنهــم ال يــرتددون يف التخفيــف عــن أنفــسهم داخــل أحــواض الــسباحة2009

ىل أضخم وأفخم أحواض الـسباحة، حيـث أقـر الـسباح إ" املقززة"األمريكيون بتلك العادة 

مايكل فيلبس، الذي دخل التاريخ بإحرازه مثانية ميداليات ذهبية يف أوملبياد الصني العـام 

 .الفائت، بتبوله أثناء السباحة

اسـتخدام أحـواض   وعادة ما يعزا إحمرار العينني وانتفـاخهام والـسعال، بعـد

املستخدمة لتعقيم املياه، إال أن املختصني نـسبوا السباحة، إىل املواد الكيامئية 

  الوقايـة والـسيطرة  مراكـز"وقالـت . تلك العـوارض إىل أسـباب أكـرث عـضوية
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الناتجة عن امتزاج سوائل الجسم، " Chloramines -كلورماينس "مادة  إن" عىل األمراض

يـة التـي تتميـز بهـا كالعرق والتبول، مبادة بالكلورين، تقف وراء تلك الرائحة النفاذة القو

 .أحواض السباحة، وأنها املسببة للتهيج الجهاز التنفيس والعينني

مهـام كانـت ": "مجلس الصحة ونوعيـة امليـاه"تقول األستاذة ليندا غولودنر، نائب رئيسة 

 يف 11أن " غولـودنر"وقد كشف بحث أجرته مجموعة ." فأنت تلوث املياه.. فعلتك رسية

 يف املائـة وهـم يعـانون 7سبحون وهم يعانون من سيالن األنـف، واملائة من األمريكيني ي

 . يف املائة وهم مصابون باإلسهال1من طفح جلدي أو جروج، و
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 ًيقــول الخــرباء إن أكــرث األمــراض شــيوعا جــراء اســتخدام أحــواض الــسباحة،

 ًومن أكرث الطيفيليـات شـيوعا املـسمى.  تلك التي تنتقل وتتفىش عرب اإلسهال
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، التي تسبب اإلسهال، وميكن إيجاد الطيفـييل يف Cryptosporidium "وريديومكربتوسب"

أحـد أكـرث طفيليـات " كريبتـو"وعىل مدى العقدين املايض، أصبح . براز الشخص املتأثر به

ويوجـد يف املـاء الراكـد وقـد تـأثر بـه أكـرث مـن . ًاملياه شيوعا، وهو مقاوم ملادة الكلورين

ويبني الشكل دورة حياة هذا الطفييل وكيـف . 1976نذ عام  إنسان حول العامل م400000

 .ينتقل لإلنسان عرب أحواض السباحة

مراكـز "وتقول الباحثة ميشل هالفسا، أخصائية علم األوبئة بقـسم األمـراض الطفيليـة يف 

إن التبـول يف أحـواض الـسباحة، قـد يـؤدي لـضيق  CDC الوقاية والسيطرة عىل األمراض

أطلق رسالة مهمة : "وأضافت. تفاخ العني باإلضافة إىل حرقة يف الحلقالتنفس واحمرار وان

 ".ال تتبولوا يف املياه" ...مفادها

  ءي عىل الشواطةاحتاطيات السالم

 املنطقــة والتــسبح إال يف. اإلنقــاذ مراقبــي إلرشافًاقــصد دامئــا الــشواطىء التــي تخــضع -

 . الواقعة تحت إرشاف املراقبني
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  . فيها واملناطق الخطرةةاملنطقة التي يسمح بالسباح ملعرفة حدودراجع مراقب اإلنقاذ 

ًيجب أن يقوم أحد األشخاص البالغني دامئا مبراقبة األطفـال الـصغار سـواء - كـانوا داخـل  ً

 . املاء أو بالقرب منه

عن دور حاضنات األطفال، وذلك ألن مسئولية   اإلنقاذ يختلف متامأمراقبيوتذكر أن دور 

 .الجميع  مسئوليةالشاطئل عىل سالمة الطف

 يزيد مـن احـتامالت الغـرق الكاملة املالبس املناسبة للسباحة، ألن ارتداء املالبس يرتد ا-

  .ألنها تثقل باملاء فتعوق الحركة

ًمطلقا إذا كانت هنـاك  اقرأ والتزم بالتعليامت املوجودة ىف املناطق املائيه، وال تنزل املاء -

تعنيه التعليامت فاطلب من مراقب   وإذا تعذر عليك فهم ما. فيهتحذيرات بعدم النزول 

  .اإلنقاذ تفسريها لك

فاملـاء .  املحتملةاملائية قبل النزول إىل املاء اسأل مرشف اإلنقاذ عن حالة البحر والتيارات-

 أو العميقـةخطر كامن بفعل الـدوامات   عىلينطويًقد يبدو مأمونا للوهلة األوىل ولكنه 

  . األعامقيف  واملتباينةالشديدةاملد والجزر تيارات 
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ًالتسبح مبفردك مطلقا حتى لو كنت أمهر السباحني، دامئا تأكد من وجود شخص بالقرب -

 .الرضورةمنك ىف املاء ملساعدتك عند 

 درجة الحـرارة يفتسبح إذا كنت تشعر بارتفاع   السباحة واليف تقدير مهاراتك يفتبالغ  ال-

 . اإلعياء الشديدأو كنت تعاىن من

تنجـرف   تنفخ بالهواء بحذر شـديد ألن هـذه األدوات قـدالتيتعامل مع أدوات الطفو  -

عىل قـدر كبـري مـن  إن هذا األمر. بسهولة إىل عرض البحر بفعل الرياح أو التيارات املائية

 .األهميه السيام لألطفال

حديـد األخطـار املحتملـة أو  املاء ليال عندما يتعـذر أو يـستحيل تيفتسبح أو تلعب  ال. 9

 .تحديد مكان أي شخص يتعرض للغرق خالل الظالم

اإلنقـاذ أو  ًبادر فورا إىل إبـالغ مراقـب. إذا وجدت شخصأ يواجه أي مصاعب داخل املاء -

  .وإذا استطعت فاقذف إليه بيشء يساعده عىل الطفو.  مسؤول آخرأي
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الـذقن إال   كان املاء قد تجاوز مستوىوال تلق بنفسك يف املاء إلنقاذ شخص من الغرق إذا

ًأيـضا إذا مل تكـن  إذا كنت مدربأ عىل ذلك، ألن محاولـة إنقـاذه قـد تـؤدى بحياتـك أنـت

 .مدربأ عىل مهارات اإلنقاذ

األعـىل  إذا تعرضت لصعوبات داخل املـاء، فـاحتفظ بهـدوئك، حـرك قـدميك برفـق إىل -

املـاء فـال تقاومـه  ك، وإذا جرفـك تيـارواألسفل، ثم ارفع يديك للفت أنظـار اآلخـرين إليـ

 .واسبح عربه حتى يتالىش ثم اسبح عائدأ إىل الساحل

وتـذكر أنـه  عندما تخرج قاصدا املناطق املائية، توقع حدوث حاالت طارئة ىف أى وقت، -

 .عىل حسن الترصف إذا طرأت أي مشكلة فإن عدم توترك والتزامك بالهدوء يساعد كثريأ
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 الغرقيل يف حالة اإلسعاف األو

 

الحنجـرة الـذي  يؤدي الغرق إىل االختناق إما بواسطة دخول املـاء إىل الـرئتني أو بتـشنج

 .)الغرق الجاف ( ينجم عنه تضييق مسلك الهواء 

 .ال تضيع وقتك يف محاولة إخراج املاء من رئتي املصاب 

  ، رمبا مرت عدة ساعات قبل أن يظهردث احتقان الرئتني برسعة ، ولكنقد يح

 .لذلك يجب إرسال جميع الغرقى الذين تم إنقاذهم إىل املستشفى 

 ،ض املــصاب لخطــر هبــوط درجــة الحــرارةوإذا حــصل الغــرق يف مــاء بــارد فقــد يتعــر

  الـدماغ يحمـيّومـع ذلـك فـإن التـربد الـشديد (لذلك كان من األهميـة مبكـان تدفئتـه 
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ــصاب ــن للم ــث ميك ــشفى  بحي ــارد أن ي ــاء الب ــوراً بامل ــويالً مغم ــا ط ــىض وقت ــذي ق  ًال

 .)ً متاما 

 

 

 :األعراض و العالمات 

 نفس أعراض وعالمات االختناق -

 ّظهور الزبد حول شفتي املصاب وفمه وأنفه -

 : الهدف

إىل رئتي املصاب بأرسع ما ميكن ، حتى يف املاء إذا لزم األمر ، والعمل عىل إدخال الهواء 

 . نقله إىل املستشفى
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 خطوات إسعاف الغريق

تخلص من األجسام الغريبة يف الفم و : افتح مجرى الهـواء إذا كان املصاب فاقد الوعي-

 .ارجع الرأس للخلف و أسحب الذقن لألمام. وأزال املالبس الضاغطـةالبلعوم 

 .إذا كان املصاب يتنفس ضعه يف وضعية االستشفاء) الحظ، اسمع،حس(افحص التنفس - 

 ): من الفم إىل الفم( إذا مل يكن يتنفس ابدأ عملية التنفس الصناعي - 

 . أغلق انف املصاب
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 . خذ شهيقا عميقا

 .اب بحيث يدور حوله ويغلقه متاماضع فم عىل فم املص

 . ثم أعطي دفعتني من الهـواء

 . افحص نبض املصاب

 .  ثواين دفعة من الهواء4 كان قلب املصاب ينبض استمر بإعطاء التنفس مبعدل كل إذا

 .عندما يعـود التنفس إىل حالته الطبيعية ضع املصاب يف وضعية االستشفاء

يوضع املريض : ية الضغط الخارجي عىل الصـدرإذا مل يكن هناك نبض، ابدأ بعمل -

 .مستلقيا عىل ظهره عىل سطح صلب

عند التقاء الضلوع من الجانبني مع عظم القص :  يكون مكان الضغط يف املوقع الصحيح

 . عند منتصفه السفيل وليس عىل األضالع
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لهواء  مرة متتالية ثم أعط املصاب دفعتني من ا30اضغط . يكون الضغط عموديا لألسفل

 . دورات افحص النبض و التنفس-5 بعد 2:30. … مرة واستمر هكذا30ثم اضغط 

 استمر بعملية التنفس والضغط الخارجي عىل الصدر حتى يعود النبض و التنفس 

 . للمصاب

إذا كان املسعفان شخصني اثنني يعطي أحدهام دفعه . ضع املصاب يف وضعية االستشفاء

 . عند االطفال2:15 عرش ضغطه من التنفس و اآلخر يضغط خمسة

يوضع املصاب وضعية االستشفاء بحيث يكون عيل جنبه وفمه باتجاه األسفل حتى ال -

يسمح للقيء بالرتاكم يف فمه و مسالكه التنفسية، ويسحب لسانة لألمام حتى ال يغلق 

 أي يشء عن طريق الفم) فاقد الوعي( مينع إعطاء املصاب . الحلق

 . املستشفى ، واحمله عىل نقالة وأبقه يف وضع املعالجةاعمل عىل نقله إىل -
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 الطفو عىل سطح املاء ومقاومة التيار املايئ: ثالثا

ينص مبدأ طفو األجسام ألرشميدس عىل أن الجـسم يغـوص إذا كانـت كثافتـه أكـرب مـن 

 . كثافة املاء، ويطفو إذا كانت كثافته أقل من كثافة املاء

ولـذلك نجــده يغـوص يف املـاء، إال يف . قليل عن كثافـة املـاءوتزيد كثافة جسم اإلنسان ب

، ألن ذلـك )مـرة١٠٠٠أقل مـن كثافـة املـاء بــ (حالـة ما تكون الرئتـان مملوءتني بالهـواء 

، بالقدر الذي يـسمح )ًالتي تقاس وفقـا للحجم الكيل للجسم(يقلل من الكثافة املتوسطة 

 . له بالطفو

 . ، سيصبح جسمنا أكرث كثافة يف املاء وسيغوص فيهوإذا أفرغنا الرئة من الهواء

لتفسري الشكل الذي تكون عليه مقدمة السفن، يجب معرفة أنه من البـديهي أن يخـضع 

السطح املستوي املعرض للهواء بصورة عمودية لقوة أكرب بكثـري مـن القـوة التـي يخـضع 

 . ًإليها نفس السطح إذا ما كان يف وضع موازيا للهواء

 . بط املظالت وهي مفتوحة ببطء أكرث منه الحال إذا ما كانت مغلقةوكذلك ته
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ومن جهة أخرى، تعمل املياه األكرث كثافة من الهواء عىل مقاومة التقدم بصورة أكرب بكثري 

وليك تقتنعون بذلك، حاولوا الجري يف مكان يصل مستوى املاء به إىل . (عن مقاومة الهواء

رس اخرتاق الغطاس املاهر لسطح املاء بـسهولة، والتقـدم وكل ذلك ميكن أن يف). ركبتيكم

أما بالنسبة مليكانيكا السوائل، فذلك يعني دراسـة القـوة . السهل للعربات جيدة التجنيب

املختلفة التي تتحكـم يف حركة السوائل، وتـوثر عـىل الـسوائل نفـسها مـن ناحيـة، وعـىل 

 . األجسام املوجودة بها من ناحية أخرى

 . ه من املمكن تشبيه ذلك بشخص يريد التقدم يف طريق مغطى باألشواكأعتقد أن

ًولكـن إذا كـان نحيفــا، سـينجح يف . ًإذا كان مثينـا، سيقابل الكثري من الـصعوبات للتقـدم

فجزيئات املاء أو الهواء تترصف كاألشواك تجاه جسم يتحرك، . املرور بني األشواك وتفاديها

وميكن االسـتعانة بهـذا التـشبيه .  ما كان حجمه أكرب منهاوتعمل عىل الحد من تقدمه إذا

فالجـسم الطويـل واملمـشوق يخـرتق املـاء : لتفسري الطريقة التي يخرتق بها الجسم للامء

 . بطريقة أفضل من الجسم املسطح أو املستوي
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وإذا كانت كثافته . مرتفعة سيغرق كالحجارة) ثقله مقارنة بحجمه(إذا كانت كثافة جسم 

يبقـى (عندما يفرغ التلميذ رئته، يتحول من الفلني إىل الحجـارة . ، سيطفو كالفلنيضعيفة

 ). وزنه كام هو ولكن يقل حجمه، ألن رئتيه تكونان يف هذه الحالة كالبالون الفارغ

  التدريب عىل الربمجة الذهنية لسباحني: رابعا

الـزمن الـذي يقـضيه  أسـاستبنى املقارنة بني سباحي املـسافات الطويلـة والقـصرية عـىل 

 البدين والذهني متشابه يف املجموعتني عند نقاط اإلعدادفقد يكون .  السباقأثناءالسباح 

 .أخرى انه يختلف يف نقاط إالمعينة، 

 النفـيس عـىل اإلعـدادويعد التدريب احد املتشابهات لـدى املجمـوعتني، والـذي يـؤثر يف 

 . بدنياإعداداالرغم من انه 

 يف زمـن او مـسافة الـسباقات لـدى مجمـوعتي سـباحي اساألس إىلوان عدنا 

 يف األطـول تقيض الـزمن األوىلاملسافات الطويلة والقصرية، نجد ان املجموعة 

 عـىل املهـارة أطـول يف الرتكيـز لفـرتة أفـضليةاملاء خالل السباق، مام يعطيهـا 

 التكـراروهذا الرتكيز يولد التثبيت املهاري من خالل التكرار و. الحركية املؤداة
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 ينفرد بها سباح املسافات الطويلة، وال تكون مؤاتيه لسباحي أفضلية، مام يعد أطوللفرتة 

 .املسافات القصرية لضيق زمن السباق

، مشابه لعنرص الرسعة األمدعىل انه اثر ايجايب قصري ) التثبيت املهاري(وقد صنف الخرباء 

و يـأيت ذلـك التـصنيف مـن . لعـضليةكذلك حدد عىل انه احد معززات الذاكرة ا. او القوة

 اسـتمراره بـسحبات أن الـسباق، حيـث أثنـاءخالل ما يشعر به سباح املسافات الطويلـة 

الذراعني ورضبات الرجلني والتنفس يبعد عقلـه الـواعي شـيئا فـشيئا عـن تلـك الحركـات 

عي فقد يكون العقل الوا. ويدخله يف مرحلة الالوعي لالستمرار بقطع املسافة دون توقف

، لــذا فــان انــشغاله بــيشء آخــر يعــد األحيــان املهــاري للــسباح يف بعــض لإليقــاعمعيقــا 

 عديدة بعيـدة عـن أفكار إىلوقد ينتاب العقل الواعي الضجر والتوجه .  جيدةإسرتاتيجية

السباحة خالل قطع املسافة الطويلة، وهذا فعال هو الشعور الحقيقـي لـسباح املـسافات 

 .الطويلة

املسافات الطويلة تختلف متاما عن سباحة املسافات القـصرية، لذا فان سباحة 

 الحريك هو ذاته يف املجموعتني، بغض النظر عن مفـاهيم األداء أنبالرغم من 

 .  الطاقـة املـستخدمةوأنظمـةعلم التدريب التي تتحدث عـن شـكل االنجـاز 
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ة صـافية حيث غالبا ما ينصح سباحي املسافات الطويلة بالعمل يف ظروف نفسية وذهنيـ

 املسافة برسعة والتي مير بها سباح املسافات إلمتاممتاما وايجابية، بعيدا عن الشد النفيس 

 عنـد إالال تتوقف ) ماكينة(تلك التوصية تجعل سباح املسافات الطويلة يعمل كـ. القصرية

 حقيقـة االقتـصاد الـدائم بالجهـد و خزنـه للمراحـل إىل املهمة، مـن خـالل الوصـول إمتام

الحقة للمسافة الطويلة دون التفكري بكل ذلك، خالفا لسباح املـسافات القـصرية الـذي املت

 .يــستثري كــل ملكاتــه العقليــة والبدنيــة يف ســبيل قطــع املــسافة القــصرية بأقــىص رسعــة

 الربمجة الذهنية املسبقة لـسباحي املـسافات الطويلـة، و التـي إىل نصل أنميكننا .. ختاما

 فحسب، من خالل التفكري بـأن الـسحبة اإلنهاء أوملسافة بالفوز  اإنهاءتكون مربمجة عىل 

االوىل للذراع ستؤدي اىل قطع خط النهاية، عن طريق التنسيق الذهني لرصف القوة عـىل 

 مسافات طويلة، دون ان يكون هنـاك مـا يوقـف الجـسم عـن أو هناك مراحل أن أساس

 القصرية.االنتقال خالل املاء
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 ملاءاالنتقال يف ا: خامسا

 )لكل فعل رد فعل يساويه باملقدار ويعاكسه باالتجاه(

تربز تطبيقات هذا القانون بوضوح يف السباحة عند انتقال السباح داخـل املـاء، حيـث ان 

تولـد قـوة رد فعـل مـن املـاء عـىل الجـسم ) الفعـل(حركة الذراعني بسحب املاء للخلف 

 . )املقاومة (اإلعاقة بغض النظر عن قوى لألمامتدفعه 

ان حقيقة تساوي مقدار قوة الفعل وقـوة رد الفعـل والتـي يبينهـا القـانون تنطبـق عـىل 

ً الصلبة، يف حني انها تختلف نوعا ما يف السباحة الن القوة هنا تتم ضد األسطحالعمل ضد 

 ميزة متيـز رياضـة الـسباحة أنها، لذلك علينا توضيح تلك الجزئية عىل )مائع(سطح سائل 

 يقوم بعمل مستمر ضـد الـسائل لالنتقـال خاللـه مـام يحـتم ألنه نفسه، كام متيز السباح

 مـن املقاومـات اإلمكـانعليه رصف كمية اكرب من القـوة كـام يحـتم عليـه التقليـل قـدر 

.  قوتـه الشخـصية العاملـةباتجاهواالستفادة من قوة املاء الهيدروميكانيكية والتي قد تعمل 

  السباح وعند ادائه لحركة الـذراعني داخـلأناحة  السبأدبياتوهذا الحال يفرس ذكر بعض 
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 أعـىلللامء وذلك للحصول عىل قـوة رد فعـل بـشدة   الثابتةاألسطح املاء فأنه يبحث عن

 .من قبل املاء

ً قليلـة نـسبيا لألمـام مبا يخص رضبات الرجلني والتي تكون مهمتها يف تحريك الجـسم أما 

 هـو يف األسـاس الذراعني، فيكون عملهـا أهمية مقارنة مع )ًاعتامدا عىل طريقة السباحة(

يف  (أسـفل أعـىل عملها الـذي يوصـف انـه رضبـات أناملحافظة عىل طفو الجسم، حيث 

 قـوة فعـل إنتـاجيساعد عىل ) سباحة الزحف عىل البطن وسباحة الظهر وسباحة الفراشة

 . لألعىليجابهها املاء بقوة رد فعل 

 وشدة اقل عنـد الرفـع، مـام يولـد األسفل باتجاهبشدة عالية ويتم ذلك من خالل الرضب 

ًقوة رد فعل عالية نحو االعىل لبقاء الرجلني وبالتايل الجسم عاليا مـع سـطح املـاء، وذلـك 

الحال يكون مختلف عند الدولفني مثالً، والذي تكون حركـة ذنبـه مـشابهة لحركـة رجـيل 

 مـام األسفل واشد من رضباته نحو أقوى تكون األعىل رضباته نحو أنالسباح مع اختالف 

وهـذه .  بقائـه تحـت سـطح املـاءإىل تـؤدي األسـفل باتجاه أقوى توليد رد فعل إىليؤدي 

 بقاء الرجلني منخفضة تحت سطح املاء يف سباحة الصدر وذلـك الن حـركتهام أيضاالحقيقة تفرس 

ـاتج الــدفأن، كــام تفــرس واألســفل لألعــىلتكــون بالــسحب والــدفع ولــيس    يف لألمــامع  نـ
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الصدر من خالل الدفع بالرجلني يكون اكرب عام هو يف باقي السباحات، وكـل ذلـك  سباحة

 بزاويـة أفقـي مستقيم باتجاهبسبب ان قوة رد فعل املاء كانت بعكس تلك الحركة وهي 

 .صغرية مع سطح املاء

ركـة الكليـة  كل ما تقدم، فان عمل الذراعني داخل املاء ويف جزء معـني مـن الحإىل إضافة

 لغرض الحصول عىل قوة رد فعل تعمل عىل رفع جسم األسفليهدف اىل دفع املاء باتجاه 

 سطح املاء، وكلام زادت شـدة ورسعـة تلـك الحركـة، زادت قـوة رد الفعـل باتجاهالسباح 

 . وارتفع جسم السباح

  مـعأجـسامهمًويكون ذلك واضحا عند سباحي املسافات القصرية، حيـث نالحـظ ارتفـاع 

سطح املاء وذلـك بـسبب شـدة عمـل الـذراعني والـرجلني مقارنـة بـأقرانهم مـن سـباحي 

 مغمـورة بـشكل طفيـف النخفـاض شـدة عمـل أجسامهماملسافات الطويلة الذين تكون 

 .الذراعني والرجلني وبالتايل انخفاض شدة قوة رد الفعل الناتجة عن املاء
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 تدريبات ما قبل السباحة: سادسا

 طرق تعلم السباحة

 يقة الكليةالطر: أوال

و , تتميز هذه الطريقة بأن الفرد املتعلم يحـاول تأديـة املهـارة كاملـة دون التجزئـة فيهـا

, و يتلقـى املعلومـات الالزمـة عـن املهـارة عـدة مـرات, تعرض املهارة عىل املـتعلم ككـل

َويكو◌ن فكرة عـن ,  عن املهارةاملبديئ و األويلفيستطيع بذالك تكوين ما يسمى بالتصور  ً

مـع , ثم يبدأ محاوالت األداء األوليـة و التـي تتميـز بعـدم الدقـة و كـرثة األخطـاء, ءاألدا

و يعـاد األداء و التكـرار حتـى يـصل , إستمرار املحاوالت و التكرار يبدأ األداء يف التحـسن

 .اإلتقاناملتعلم إىل مرحلة 

ال ففي مج. تصلح هذه الطريقة لتعليم املهارات الحركية السهلة و غري املركبة

تعلم السباحة يقوم املعلم بعرض منوذج لطريقة السباحة ككـل مـع التعليـق 

 و بعد ذلك يقوم بالرتكيز, املبسط ثم يطلب من املتعلمني األداء الكيل للمهارة
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 .عــــىل تــــصحيح األخطــــاء مــــن خــــالل املامرســــة و التكــــرار للمهــــارة املتعلمــــة

 :مميزات الطريقة الكلية 

 .املتعلمني أكرث إيجابيةوضوح الهدف العام مام يجعل 

تسهم بدرجة أفضل يف التذكر الحريك لألداء نظرا ألن املـتعلم يقـوم باسـتدعاء و 

 .اسرتجاع املهارة الحركية للسباحة كوحدة متكاملة 

 :عيوب الطريقة الكلية

غـري مناســبة لجميــع املـستويات نظــرا الخــتالف قـدراتهم يف إكتــساب املهــارات 

 .الحركية

 . من جانب املتعلماالنتباه الرتكيز و تتطلب زيادة يف

يصعب عىل املتعلم معرفة دقائق و تفاصيل أداء مهارة السباحة مـام يـؤدي إىل 

 . أثناء املامرسة األخطاءحدوث العديد من 
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  الطريقة الجزئية:ثانيا

حيث يقوم املعلـم بتعلـيم , يقصد بها تقسيم نوع معني من أنواع املهارات إىل عدة أجزاء

وهكـذا حتـى  …  ء عىل حدة ثم ينتقل إىل الجـزء التـاىل بعـد إتقـان الجـزء األولكل جز

 . ككل ينتهي من تعلم املهارة

 :مميزات الطريقة الجزئية

و ) ألــخ...الظهــر _ الحــرة (  الــسباحة تـساعد املــتعلم عــىل تفهــم أجــزاء مهــارة

 .تفاديها و التعرف عىل جوانب الصعوبة فيها بصورة جيدة للعمل عىل , إيستعابها

 .تسهل من دور املعلم يف املراحل األوىل من العملية التعليمية

 .تراعي مبدأ الفروق الفردية 

 .تتناسب مع املتعلم يف املراحل األوىل من العملية التعليمية 
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 :عيوب الطريقة الجزئية

كالخلل يف بعض أجزائها و , تظهر بعض التأثريات السلبية كنتيجة لتقسيم الحركة

 .توافر اإلنسياب الكامل لهاعدم 

 .تحتاج إىل وقت أطول يف عملية التعلم 

 الطريقة الكلية الجزئية:ثالثا

ثـم , يبدأ املعلم يف هذه الطريقة بتعليم مهارة السباحة يف البداية ككل أو كوحدة واحدة

يقوم بتجزئة املهارة مع التأكيد عـىل تعلـيم األجـزاء الـصعبة التـى تكـرث األخطـاء فيهـا و 

 .تكرارها بالقدر الذي يسمح بإتقانها 

 الجزئية_ الكلية _ الطريقة الجزئية : رابعا

فـيام , تشبه الطريقة السابقة من حيث تبادل إستخدام الكـل و األجـزاء يف تعلـم املهـارة 

, مامرسة الحركة ككل, حيث يبدأ املتعلم بتعلم املهارات األساسية, عدا أن الرتتيب يختلف

 . إىل املهاراتثم العودة ثانية
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خاصة فيام يتعلق بسهولتها , تعتمد هذه الطريقة عىل إستغالل مميزات الطريقة الجزئية

فيكون هنالك دافعية لـدى , و إمكانية توجيه العناية خاللها إىل تحسني املهارات الضعيفة

 .املتعلم عندما ننتقل به اىل الطريقة الكلية 

نعـود و نـستخدمها يف نهايـة , الطريقـة الجزئيـةويف النهاية ولـنفس األسـباب التـي متيـز 

 .العملية التعليمية

  الطريقة الجزئثية املتدرجة: خامسا 

 .هـــذه الطريقـــة تعتمـــد عـــىل التـــدرج يف الـــربط أو الجمـــع بـــني األجـــزاء املنفـــصلة

 .فعندما يقوم املعلم بتعليم سباحة الزحف عىل البطن 

ثم الربط بني مهـارة الطفـو و > -ت الرجلني ثم مهارة رضبا> -يقوم بتعليم مهارة الطفو  

ثـم يـتم الـربط بـني حركـات > -ثم ينتقل إىل تعلم حركات الـذراعني > -رضبات الرجلني 

 .الرجلني و الذراعني

, من خالل العرض السابق ميكن استخالص أنه ليست هناك طريقة واحـدة تعتـرب األفـضل

 .فكل موقف تعليمي مييل طريقته الخاصة التي تناسبه
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 :خصائص و مواصفات الطريقة الجيدة يف تعليم السباحة

 .تستثري دوافع املتعلمني و حامسهم 

 .تتناسب مع قدرات و امكانات املتعلم

 .تراعي مبدأ الفروق الفردية

 .تسهل مهمة املعلم يف التوجيه

 :الصفات الوجب توافرها يف درس السباحة

 نظافة مياه الحوض

 .لخوضالتهويه و اإلضاءة الجيدة ل

 .توفر أماكن مخصصة للغيار

 .اإلغتسال قبل و بعد الخروج من املاء

 .عدم النزول يف املاء بعد تناول الطعام مبارشة 

 استخدام حوض القدمني قبل الدخول إىل حوض السباحة
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 توفر حجرة خاصة لإلسعافات األولية

 للتأكد من سالمتهم الصحية, طلب كشف الطبي منجميع املامرسني

 .وامل األمن و السالمةتوفر ع

 .توفر أدوات اإلنقاذ 

تحديد مكان الـدرس مـع وضـع احبـال بعـرض حـوض الـسباحة لتحديـد الجـزء 

 .الضحل و الجزء العميق

 أمثلة عىل كيفية التدريب داخل حوض السباحة

 تدريب املبتئدين يف السباحة الصدر

 :مهارة التعود عىل املاء

 .جلني الجلوس عىل حافة الحوض و تحريك الر

النزول من وضـع الجلـوس و الـصعود مـره أخـرى مـع محاولـة وصـول املـاء إىل 

 .الكتفني و الصعود مبارشة
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 .امليش و الوثب داخل املسبح 

 :مهارة التنفس

أخذ الشهيق من الفم مع إخراج الزفري عىل , مسك حافة الحوض, النزول إىل املاء

 .سطح املاء

  من األنف يف املاءأخذ الشهيق من الفم مع إخراج الزفري

أخذ الشهيق من الفم مع وضع الوجـه كـامال يف املـاء , وضع اليدين عىل الركبتني

 .إلخراج الزفري مع اإلستمرار يف حركة الزفري أثناء خروج الوجه من املاء 

أداء حركة الشهيق و الزفري مع شبك اليدين خلف الظهر أو وضع اليـديني أمامـا 

  ) لوح رضبات الرجلني يؤدى التمرين بعرض الحوض عىل بإرتخاء عىل املاء أو
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 :مهارة الطفو

ثني الجذع محاوال الدخول باليـدين نحـو القـدمني فيحـث أن تتحـرك  :الطفو عىل البطن

 القدمان بعيدا عن قاع الحامم تدريجيا و العودة لوضع الوقوف مع مساعدة الزميل

وذلك بـسحب الـركبتني نحـو الـصدر يؤدى التمرين من الوقوف يف الجزء الضحل  :التكور

 .الثبات يف هذا الوضع املتكور ثم العودة إىل وضع الوقوف, ووضع الذراعني حول الركبتني

عند االنتهاء يتم تحريك الذراعني لألسفل و دفع الرأس ألعىل وللخلـف مـع فـرد الـرجلني 

 .للوصول إىل الوقوف

  يثــري لــدى الفــرد نــوع مــن الــشعور ان الــدخول بالوســط املــايئ ألول مــرة: الثقــة باملــاء 

بالخوف وعدم االطمئنان ، لذلك يجب عىل املعلم ان يعري لهذه النقطة بعض من االنتباه 

 بعض التامرين البسيطة التي تولـد نـوع مـن الثقـة بـني املـتعلم واملحـيط باختياروذلك 

 . الجديد 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

75 
 

 ان نبتدئها بـالجلوس  البسيطة واملسلية والتي ميكناأللعابوميكن تنفيذ ذلك عن طريق 

عىل حافة حوض السباحة وتحريك املاء بالقدمني ومن ثم محاولة الدخول باملـاء، ومـسك 

حافة الحوض يف املنطقة الضحلة والقيام بامليش اىل اليمني واليسار، ومـن ثـم املـيش بـرتك 

جه  الوإدخالحافة الحوض مبساعدة املعلم مبسك ذراعي املتعلم ، وبعدها تعليم املتعلم 

يف املاء وفتح العينني ، ومن ثم محاولة ان يلتقط املتعلم قطعة النقود من قعـر الحـوض، 

وهنـاك كثـري مـن .  يكون ذلك عن طريق األلعـاب والتنـافس بـني املتعلمـني أن واألفضل

 .التامرين ميكن ابتكارها لزيادة ثقة املتعلم باملاء 

 : تنظيم التنفس 

وف مـن املـاء يقـوم املعلـم بتعلـيم املـتعلم بعد أن يتم التغلب عىل عامل الخ

كيفية طرح الزفري داخل املاء ، ورغـم سـهولة العمليـة إال أنهـا صـعبة بالنـسبة 

 وإدخـالللمبتدئ ، وتعلمه يكون بقيام املتعلم بالوقوف يف املاء يف مكان ضحل 

الوجه يف املاء ومحاولة زفر هـواء الـرئتني فيـه ، وان يكـون الـزفري مـن قبـل الفـم 

ولتطـوير عمليـة التـنفس يقـوم . واألنف، أما الشهيق فيكون من قبل الفـم فقـط

 املتعلم بالوقوف ممسكآ جدار الحوض واخذ شهيق عميق ثم القيام بأجراء عملية
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الزفري داخل املاء ، واالستمرار بذلك لغاية تعزيز الحركة، وضبطها، مع التأكيد بعدم مـسح 

 ).12(اء الحركة، الشكلماء الوجه ، لعدم اإلخالل بآلية أد

 يبني آلية التنفس) 12(     الشكل

يعرف الطفو بقابلية الجسم عىل البقاء عىل سطح املاء كليآ او جزئيـآ، : الطفو

والذي يعتمد عىل بعـض املتغـريات كـالطول والحجـم والـوزن، ويعتمـد عـىل 

 يف  الذي ينص عىل ان الجسم املغمور–كقانون ارخميدس (القوانني الطبيعية 

، فـضآل عـن طبيعـة ) السوائل يفقد جزء من وزنه يعادل وزن الـسائل املـزاح

  ،  حجـم العـضالتأو كثافة العظام أوالجسم من حيث امتالكها عىل الدهون 
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طفـو (وهذه معظمها تؤثر عىل قابلية الطفو، إن أول التامرين التي ميكن القـام بهـا هـو 

اء مبستوى الكتف واخذ نفسآ عميقـآ، وبعـد حيث يقوم املتعلم بالوقوف يف امل) القرفصاء

ها يقوم املتعلم بسحب ركبتيه اىل منطقة الـصدر ومـسكها بواسـطة ذراعيـه وضـمها اىل 

 ألنهـاصدره، مع سحب الحنك باتجاه الصدر، حيث يحتفظ املتعلم بالهواء داخـل الـرئتني 

 الجـسم يبـدأ أن ستساعده لالرتفاع إىل سطح املاء، ويبقى املتعلم عىل هذه الحالة لحـني

 . وتحقيق الطفو لألعىللالرتفاع 

 

 

 

 

 

 يبني كيفية وضع الجسم اثناء مرحلة االنسياب) 13(الشكل
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  ورجليه لألمام تم ضبط طفو القرفصاء يقوم املتعلم مبد ذراعيه أنبعد : االنسياب 

للخلف وتحقيق وضع االنسياب عىل الصدر، بدفع الجسم لألمام مـن قبـل املعلـم او .1

 ).13(ام بدفع الجدار من قبل املتعلم نفسه، الشكلالقي

 يطفـو عـىل سـطح املـاء وهـو بوضـع أن التمرين بأن يقـوم املـتعلم بعـد إعادة    ويتم 

 . الجانب واخذ شكل نجمه فوق سطح املاءإىل ورجليهاالنسياب بفتح ذراعية 

كـات عند ضبط الوضع االنـسيايب الـصحيح للجـسم يبـدأ تعلـيم حر: حركات الرجلني .2

وذلك لتحقيق هدفني هام رفع الجسم لألعـىل لتحقيـق الوضـع ) لألعىل واألسفل(الرجلني 

االنسيايب ولغرض تكيف العمل الهوايئ لحركة الرجلني ، وكالهام يعدان مهارات رضورية يف 

 . السباحة

 حركة الـرجلني يجـب ان تكـون مـن مفـصل الـورك وبالتعاقـب لألعـىل إن

 تعلمها من وضع الجلـوس الطويـل عـىل حافـة ، وهذه الحركة يتمواألسفل

 وأصـابع باسـتقامةالحوض والذراعني مسنودة للخلـف والـرجلني ممـدودة 
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القدمني مؤرشة لألمام ومـن ثـم القيـام بتحريـك الـرجلني لألعـىل واألسـفل وبعـد إتقـان  

الحركة يتم تنفيذها يف املاء ، حيث بعد تنفيذ وضع االنسياب واليدين مستقيمة وماسكة 

جدار الحوض يقوم السباح بتحريك رجليه لألعـىل االسـفل ولغايـة إتقانهـا، حينهـا يقـوم ب

 .السباح بتنفيذها  باستخدام لوحة الطفو لتحقيق آلية حركية صحيحة 

وعند تحقيق هذا .  فيكون بني الذراعني والوجه لألسفل والنظر اىل قعر الحوض الرأس أما 

 . واألسفل من مفصل الورك الوضع تقوم الرجلني بالحركة لألعىل 

وميكن إجراء التمرين بأن ميك املتعلم حافة الحوض وتنفيذ وضع االنسياب ومـن ثـم .3

 ).14(القيام بحركات الرجلني لألعىل واألسفل وكام تعلمها، الشكل 
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 يبني املرحلة االوىل لكيفية حركة الرجلني) 14(الشكل 

 يـتم ضـبط عمليـة التـنفس مـن الوقـوف أنبعـد : رجلني ربط التنفس مع حركات ال.4

ومسك الجدار ، يتم تعلمها من وضع االنسياب وذلك بأن يأخذ املـتعلم وضـع االنـسياب 

الصحيح مبسكه للجدار ومن ثم القيام بأجراء عملية التـنفس وبالـشكل الـذي تعلمهـا يف 

التوافـق بـني التـنفس التمرين السابق مع حركات الرجلني لألعىل واالسـفل ولحـني ضـبط 

 .وحركات الرجلني 
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بعد يأخذ املتعلم وضع االنـسياب يقـوم بـدفع جـدار : االنسياب مع حركات الرجلني .5

 وكام تعلمها يف التامرين السابقة، ومـن الـرضوري واألسفلالحوض وتحريك رجليه لألعىل 

نظر لألسفل  يكون الجسم بشكل مستقيم والرأس ممدودآ لألمام والوجه داخل املاء والأن

 مـسافة ممكنـه ،وميكـن تنفيـذ وألطـول قعر الحوض ، ومحاولة االنسياب بهذا الوضع إىل

هذه الحركة بأن يقوم املعلم بدفع املبتدئ لألمام ، او يقوم مبسكه مـن الـذراعني وسـحبه 

 ).5( لوحة الطفو ، ولحني ضبط الحركة، الشكل باستخدام التمرين أداء أولألمام ، 

 يبني حركة الرجلني مع مرحلة االنسياب) 5(ل        الشك
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 لتقدم الجسم لألمـام ، حيـث األساستعد حركات الذراعني العامل : حركات الذراعني .6

يقوم املتعلم بأخذ وضع االنحناء والـذراعني ممـدودة . تعمل كاملجاذيف بالنسبة للزورق 

 بتحريكهـا بالتعاقـب كـون امـام املـرآة ، ويقـومي أن واألحـسن ، األرضلألمامن وهو عىل 

 ، وهكذا اىل ان يتم اتقـان الحركـة حيـث يقـوم بأدائهـا األمام واىل واألعىللألسفل والوراء 

 بـشكل إتقانهـامن الوقوف داخل املاء ، ومـن ثـم تنفيـذها مـن وضـع االنـسياب ولحـني 

  مبسك الرجلنيأو لوحة الطفو بوضعها بني الفخذين ، باستخداموميكن القيام بها . صحيح 

 ). 6(من قبل املعلم من الخلف، الشكل 

 

        

 

 

  لتعلم حركة الذراعنياألوىليبني املرحلة ) 6( الشكل 
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بعد اتقان حركات الذراعني يقوم املعلم بتعليم : ربط التنفس مع حركة الذراعني .7

ان ضـحل يف كيفية ربط عملية التنفس مع حركات الذراعني ،حيـث يقـف املـتعلم يف مكـ

 األمام بحيـث يكـون مبـستوى افقـي مـع سـطح املـاء والـذراعان إىلالحوض وثني الجذع 

 األمام والوجه يف املـاء ، حينهـا يحـرك الـذراع األوىل إلجـراء عمليـة الـسحب إىلممدوتان 

 الجانب إىل خارج املاء يلف الرأس إىلوبعد ان تصل الذراع منطقة الورك وهي يف طريقها 

 وعند رجوع الذراع إىل املاء يكون الـرأس قـد اخـذ مـساره إىل املـاء لتنفيـذ  الشهيقألخذ

 تتم ضبط الحركة، ومن ثم قيام بذلك من وضع دفـع الجـدار أن إىلعملية الزفري، وهكذا 

 ).7(ووضع االنسياب ومن حركة الرجلني والذراعني، الشكل 

 راعنييبني آلية حركة الراس بالتزامن مع حركة الذ) 7(     الشكل 
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يقـوم مبحاولـة . بعد تم ضبط التامرين التي أعطيـت للمـتعلم : السباحة كاملة .8

ربطها جميعآ ، وان يكون التأكيد عىل إتقـان التوافـق بـني حركـة الـذراعني والـرجلني اوآل 

وان عىل املعلم إن يؤكـد دامئـا بـأن . ومن ثم التوافق بني حركة الذراعني وعملية التنفس 

 قدر معني من الهـدوء واالسـرتخاء أثنـاء أدائـه لحركـات التوافـق ألنهـا يكون املتعلم عىل

العامل املهم يف الرتكيز وحفظ املهارات التي تم تعلمها خـالل الـدروس الـسابقة، الـشكل 

)8.( 

 

 

 يبني آلية السباحة كاملة) 8(الشكل 
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 التدرب عىل التخلص من الخوف و الغرق

يف الغوص حتى ولـو كنـت ال تـشتيك مـن عينـك الن النظـر يف  نظارة سباحة يفضل لبس

يجعلك ترى األشياء أصفى و يعطيك إحساس غريب وحياة أخرى تحت املاء  بالنظارة املاء

مــام يــشجعك عــىل  املــاء ويجعلــك تــستمتع بــالنظر وترغــب يف املواصــلة بــالنظر تحــت

ويجعلك كـذلك مطـأمن ألنـك تـرى األشـياء واضـحة  الغوص االستمرار يف التدريب وحب

 ) السباحة( املاء فوق العوم أفضل من) الغوص(وتفضل العوم تحت املاء 

 : أوالً

يف حياتـك وال  الـسباحة إذا كنـت مل تجـرب الغـوص تعلم طـرد الخـوف وتعلـم

أو تخاف من الغوص وترغب يف الـتخلص مـن الخـوف يجـب عليـك إتبـاع  الغوص تعرف

 :التايل

عميق وانزل وجهك يف املـاء بحيـث يغطـي املـاء نـصف  نفس وخذ املاء  قف يف-

أن تطيـل الفـرتة وكـرر هـذه راسك ويكون نظرك إىل أقدامك أسفل املـاء وحـاول 

  العمليــة حتــى يكــون األمــر ســهل بنــسبة لــك ولــيس لــديك مــشكله يف إدخــال
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ــة ــن مواجه ــوف م ــي الخ ــوة األول وه ــن الخط ــصنا م ــون تخل ــاء ونك ــت امل ــك تح  راس

 . املاء 

 بعد النجاح يف التدريب األول نقوم أالن بالتدرج يف النزول إىل املاء بإنزال الجسم تحـت -

ًالرقبه ثم اخذ نفس بسيط جدا ثـم إنـزال ألـراس تـدريجي تحـت  املاء غطياملاء إىل أن ي

املاء حتى يتغطى ألراس تحت املاء كام هوا موضح يف الرسـم كـرار هـذا التـدريب إىل أن 

 .تتقنه 

وس أسفل املسبح كـام هـو موضـح يف الرسـم أسـفل أو بـأي طريـق  حاول النزول والجل-

ويفضل أن تكون بجوار سلم املسبح أو أي يشء تتمكن من قبـضة بيـدك حتـى يـساعدك 

عىل املكوث تحت املاء ويفضل كذلك تفريغ الرئـة مـن الهـواء بعمليـة الـزفري الن جـسم 

ة إذا وضعتها يف املاء تطفـو اإلنسان حينام يستنشق الهواء تنتفخ الرئة وتكون مثل العوام

فوق سطح املاء لذا نحن هنا نحاول التخلص من الهواء ليك ال يطفو جـسمنا فـوق سـطح 

 . املاء ويضل ثابت تحت املاء 
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كرر هذه املحاولة وحاول يف كل مرة أن تطيل فرتة الجلوس حتى تستـسيغ األمـر ويكـون 

لة أخرى وهـي بدايـة الغـوص ونكون بهذه التدريب تخلصتا من مشك. سهل بالنسبة لك 

 .تحت املاء 

ً هذا التدريب مهم جدا ويعترب هو القايض عىل مشكلة الخوف من الغرق وهو تـدريب -

عىل العوم تحت املاء قد يقول شخص كيف نتعلم العوم تحت املاء ونحن ال نعرف العوم 

ق فوق سطح املاء ؟ أقول إن التعلم تحت سطح املاء أسهل وأرسع مـن الـتعلم فـو

سطح املاء باإلضافة إىل أنه يخترص وقت مراحل تدريب السباحة فوق سـطح املـاء 

حيـنام متكنـا مـن املكـوث تحـت . ًوبناء عليه تكون اخترصت شوط كبري يف التعلم 

املاء وتعودنا عليه وال نعاين من أي مشكله أثناء الجلوس تحت املاء و أصـبح األمـر 

لخوف بقي علينا أن نعوم تحت املاء ، لذا ًطبيعي جدا أن ننزل تحت املاء وذهب ا

نقوم بهذا التدريب هوا أن تضع إقدامك عىل حائط املسبح ثم نثني الركب بحيـث 

يكون الفخذ مالصق أو قريب إىل البطن ونحاول أن نتمسك بطرف حـائط املـسبح 

أو سلم املسبح خلفنا ليك نكون معلقني يف وسط املاء وال نطفو فوق سطح املاء ثم 

 ع أنفسنا إىل األمام باستخدام قوة دفع اإلقـدام حتـى تـتمكن مـن الوصـول إىلندف
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الجهة اآلخر مع وضع األيدي متجـه إىل األمـام والـرأس يكـون نظـره إىل أسـفل أي يكـون 

الوضع للجسم مستقيم ويجب عدم تحريك أجزاء الجسم أثناء االنطالق الن أي حرك قـد 

سبب يف توقف الجـسم ثـم نزولـه إىل أسـفل لـذا تقلل من اندفع الجسم إىل األمام وقد ي

يفضل كذلك اختيار مسبح يكون عرضه قصري بحيث ال يزيد عن أربعـة مـرت حتـى يكـون 

التمرين سهل ومريح مع العلم أن هـذا التمـرين مـن أمتـع الـتامرين وقـم بتكريـر هـذا 

التمرين حتى يكون سهل بنسبة لك

 بحيث ال ميكنك الوصول إىل الجهة اآلخر إال  قم بنفس العملية ولكن يكون االندفاع اقل-

باتجاه أسفل و فوق بحركة رسيعة ) األمشاط(بعد أن تقوم بتحريك أطراف أقدامك فقط 

متخالفة أي واحده تنزل واألخر تصعد والعكـس وتكـون الحركـة ) األمشاط(وتكون حركة 

صـق كـام هـو مستمرة إىل أن تصل وتكون الساق والفخذ ممتدة ال تتحـرك يف وضـع متال

.موضح يف الرسم أسفل واستمر يف هذا التمرين حتى تتقنه 

 نقوم بتمرين آخر وهو تحريك األيدي بعد االنطالقة ببط وهناك عدة طريـق -

 يف تحريك األيدي ولكن ما يهمنا هو أن نتمكن مـن العـوم تحـت املـاء و بـأي
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حـة أي ترفـع طريقه وسنتدرب عىل الطريقة األفضل وهي تحريك األيدي بشكل مرو

الذراع إىل فوق وتكون بزاوية تسعني درجه مـن فـوق الـرأس والكـف تكـون كوضـع 

السكني يف حالة نزوله إىل أسفل حتى تكـون مقابلـه ألـراس مـن األمـام فتغـري حركـة 

الكف مع نزول الذراع إىل أسفل إىل أن تصل بجوار الخرص و الكف يف وضـع معـرتض 

خدام املاء كجسم يقـوم بـسحبه ثـم دافـع مـام كام يف الرسم أسفل بحيث يقوم باست

يتيح للجسم االندفاع إىل األمام وبحركة رسعته متوسـطه وتكـرر هـذه الحركـة لكلتـا 

اليدين و يتبادال الحركـة صـعود ونـزول يف حركـة دائريـة حتـى يـتمكن الجـسم مـن 

 .االندفاع إىل اإلمام وكرر حتى تتقن 

 تحت املاء بدون عملية الدفع أي من جلوسك يف قم بالنزول يف املاء ثم الجلوس ثم العوم

املاء تقف ثم توجه جسمك إىل أسفل كأنك ستسقط عىل وجهك مع الوقوف عىل أمشاط 

اإلقدام ثم العتامد عليه بان تقوم بدفع الجسم إىل اإلمـام ثـم تتحـرك مبـارشة وتحـول أن 

 .تحرك أيديك و أقدامك مع الساقان بحركة متوسطه
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 السباحة مبادئ  عىلاالحرتايف التدريب : بعاسا

 األول املبدأ –

يشري خرباء التدريب بأن املبادئ األكرث أهمية التـي تـشرتك يف تـدريب الرياضـيني جميعـا 

بضمنها السباحني هي التخصصية والتحميل والتدرج، وإن اإلنجاز ال ميكن أن يحدث ما مل 

ليـة، وكـام هـو معـروف بـأن تضمن هذه املبادئ يف املناهج التدريبيـة الخاصـة لكـل فعا

الهدف من مناهج التدريب هو التكيف البدين والنفيس ونظام الطاقـة املـستخدم لغـرض 

تحقيق اإلنجاز، وإن التكيف يشري إىل نوع من التغـريات التـي تحـدث يف أجهـزة الجـسم 

 :كاستجابة ملفردات املنهج التدريبي، والذي يحدث من خالل

  Specificityمبدأ تخصصية التدريب      .1

 ويقــصد بالتخصــصية هــو إن التــدريب يجــب أن يركــز عــىل تلــك العــضالت-

  التــي يــتم اســتخدامها أثنــاء املنافــسة وباألســلوب الــذي ال يــؤدي إىل التــدريب

 إجـراء الـتامرين بـرسعة الـسباق هـي الطريقـة األفـضل لتطبيـق مبـدأ و.  الزائد

 خطـوات التمثيـلويف الحقيقة إن تخصصية التدريب تتـضمن جميـع . التخصصية
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التي تجهز الطاقة خالل السباق، إال إنه من املفـضل أن يعـزل كـل نظـام أثنـاء التـدريب 

وبالطريقة التي تـؤدي إىل تطويرهـا، ورغـم إن الـسباحة بـرسعة الـسباق أثنـاء الـتامرين 

ستسبب بعمل أنظمة الطاقة الهوائية والالهوائية لغرض تجهيز الطاقـة بطريقـة مـشابهة 

 السباق، إال إن ذلك ال يؤدي إىل التحميـل الزائـد ألي نظـام لدرجـة قـصوية، ملا يحدث يف

ومبعنى آخر، إذا تم تحميل كل نظام منعزال عن اآلخر بطريقة ميكـن تطـويره ملـستويات 

قصوية دون تدخل نظام آخر فإن ذلك سيؤدي إىل مشاركة كل األنظمة عند تكاملهـا مـع 

 .بعضها خالل السباق

 والنظــام ATP-CPعـة الــسباق يعمــل عـىل تطــوير كفـاءة تفاعــل إن شـكل تــدريب رس

الالهوايئ والهوايئ لتجهيز الطاقة بـنفس النـسب وكـام هـي عليـه يف الـسباق إىل حـد مـا 

والذي يتم تحقيقه بطريقة التدريب الفرتي عن طريق معالجة إحدى مكونـات التـدريب 

ك، فـإن نظـام الطاقـة املهـيمن وبناء عىل ذلـ). الشدة واملسافة وعدد التكرارات والراحة(

 .سيتم تحميله بكفاءة إلنتاج تأثري تدريبي عايل

 : هناك ثالث أساليب يجب أن يتضمنها املنهج التدريبي لتحقيق التخصصية وهيإن
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 .التدريب الخاص برسعة السباق-

 .التدريب الخاص لأللياف العضلية-

 .التدريب الخاص ألنظمة الطاقة-

بدون  (ATP-CPافات قصرية له تأثري كبري عىل تفاعل نظام ووجد إن تدريب الرسعة ملس

، بينام تدريبات املطاولة له تأثري قليل عىل هذا النظـام، وإن العالقـة بـني تـأثري )أوكسجني

تدريب الرسعة للمسافات القصرية وتـدريبات املطاولـة عـىل محتـوى حـامض اللبنيـك يف 

فيذ تـدريبات املطاولـة وقلـيال بتـدريبات الدم، هو إن هناك انخفاض كبري لهذا الناتج بتن

وكام هو متحقق فإن االنخفاض مبستوى تجمع حامض اللبنيـك يف الـدم يعكـس (الرسعة 

 ).الحادث يف السعة الهوائية. مدى التطور 

وتشري الدراسات بأن أهمية التدريب الخاص باأللياف العـضلية العاملـة يف 

 التـي تحتويهـا ومحتـوى التدريب ستؤدي إىل زيـادة حجـم بيـوت الطاقـة

 ونــشاط اإلنزميــات التــي CP و ATPاملــايوكلوجني والكاليكــوجني وخــزين 

  والهوايئ والالهوايئ، وعليه فـإن الـسباحATP-CPتشرتك يف أنظمة الطاقة 
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ال ميكن له االعتامد عىل التدريب غري التخصيص لتحقيق اإلنجاز، ألن التكيـف العـايل 

فـضالً .أللياف العضلية نفـسها واملـشاركة يف املنافـسةللتدريب ال يحدث ما مل تدرب ا

. عن تدريب أنظمة الطاقة ضمن هذه األلياف العضلية بهدف تحقيق التكيف العـايل

وهذا يعني بأن الرياضيني ال ميكن لهم تحقيق التكيف القصوي للعضالت املستخدمة 

ق جيـدة بالسباحة عن طريـق الـركض أو التـدريب الـدائري، رمبـا تكـون هـذه الطـر

وأن يكـون تـردد الـرضبات . ًتكون أبدا الشكل الرئيـيس يف التـدريب للتجهيز لكنها ال

ً التدريب حتى يكون مـؤثرا أي أن، وبالشكل الذي تستخدم يف املنافسة ىبرسعة قصو

يجب عىل الريايض أن ينفذ خالل التدريب نفس املتطلبات التي يواجهها يف املنافـسة 

ولغـرض أن يكـون . يق التـدريب الخـاص بـرسعة الـسباقوهذا ال يتحقق إال عن طر

ًالتدريب مؤثرا فيجب أن يتم تحميل كل جزء مـشارك عـىل انفـراد، فبـالرغم مـن إن 

التدريب برسعة السباق سيؤدي إىل أن تقوم جميـع أنظمـة الطاقـة بتجهيـز األليـاف 

 .العضلية للقيام بالعمل
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 السباحة الحرة:  أوال

من القانون الدويل للسباحة للهواة بأن الـسباحة الحـرة تعنـي ) 1(ة الفقر) 5(تشري املادة 

بأن السباح ميكن أن يسبح بأي طريقة ماعـدا تلـك التـي يف املنـوع الفـردي أو فعاليـات "

 ".الربيد املنوع، اي ما عدا السباحة عىل الظهر أو السباحة عىل الصدر أو سباحة الفراشة

حيـث ) الفراشة والصدر والظهـر(السباحة األربعة وتعد السباحة الحرة من أرسع طرائق 

تشارك يف ميكانيكيتها سحبات الذراعني ورضبات الرجلني والتوقيت بني حركـات الـذراعني 

 .والرجلني ووضع الجسم والتنفس

ميكن تقسيم حركة الذراع يف الـسباحة الحـرة اىل مرحلتـي الـسحب : حركات الذراعني.   أ

الـسحب لألسـفل : ذراع داخـل املـاء مـن ثالثـة مراحـل هـيواالستشفاء، وتتكون حركة ال

 .وللداخل ولألعىل، تتبعها مرحلة االستشفاء حيث خروج الذراع من املاء وإعادة الحركات
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يف املاء يجب أن يكون أمام الرأس بني الخط الوهمي الواصل بني منتـصف : دخول الذراع 

 الرأس وبني رأس مفصل الكتف، 

  دخول كف اليمني يف املاء ومرحلة الدفع لذراع اليساريبني نقطة) 1(الشكل 

مع ابقاء مرفق الذراع منثنيآ، وأن تكون اصابع الكـف هـي أول جـزء مـن الـذراع 

 الخـارج وذلـك لتقليـل مقاومـة املـاء باتجـاهيدخل املاء، وأن تكون باطن الكـف 

ــغ ــرر رس ــسباح أن مي ــيم ال ــرضوري تعل ــن ال ــسباح، وم ــف ال ــسطح ك   املواجــه ل
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الذي يحدث مع الذراع عنـد دخولـه ) أو الفراغ( واملرفق والكتف من نفس النقطة الكف

، وذلك لغرض أن يكون رد فعل الجسم بنفس الخط الذي يحدثه )1(املاء، وكام يف الشكل 

 .    دخول الذراع املاء عند التقدم لالمام خالل املاء

وذلـك لالسـتفادة مـن قـانون   لذلك فمن الخطأ أن نقطع استمرارية حركة الذراع لألمام 

القصور الذايت، فضالً عن إن القـوة العـضلية املطلـوب إنتاجهـا يجـب أن تبـدأ يف الوقـت 

 .املناسب لغرض تحقيق أكرب قوة دافعة ومنع حدوث توقف يف سري حركة الجسم لألمام

تبدأ مرحلـة املـسك يف الوقـت الـذي تنتهـي الـذراع األخـرى ): Catch( مرحلة املسك -  

 املاء للخلف، حيث يوقم السباح بثني الرسغ لألسفل وللخارج، عندها يبـدأ املرفـق ضغط

 تحـت املـاء وهـي Down sweep phaseباالنثناء لتحقيـق أوىل مراحـل القـوى الدافعـة 

 ) .2(وكام يف الشكل .مرحلة السحب لألسفل
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 يبني عملية مسك املاء وبدء انثناء املرفق) 2(       الشكل

تبدأ هذه املرحلة وذلك بحركـة الـذراع مـن األمـام بعـد امتـام : سحب لألسفل مرحلة ال- 

مرحلة املسك، حيث سحب الذراع لألسفل وللخارج مبسار منحني، وذلك بفعل ثني مرفق 

الذراع، كف الذراع متيل باتجاه األسفل ومن ثم للخـارج ومـن ثـم للخلـف خـالل مرحلـة 

نحراف للخلف عند مرور الكف تحت املاء، السحب لألسفل والتي تسب بجزيئات املاء اال

ويف لحظة بدء هذه املرحلة نالحظ بأن الذراع ليس لها تأثري عـىل زيـادة القـوى الدافعـة، 

ًوإمنا تعمل عىل رفع الجسم وجعله متوازيا مع سـطح املـاء وهـي مرحلـة تهيئـة الـسباح 

 . إلنتاج القوى الدافعة وزيادتها يف املراحل الالحقة
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تبدأ هـذه املرحلـة عنـدما تـصل الـذراع إىل أقـىص عمقهـا : لة السحب للداخل مرح-     

ًداخل املاء عند نهاية مرحلة السحب لألسـفل، وهـي تلعـب دورا مهـام يف حركـة الـذراع  ً

ويكون االتجاه للداخل ولألعـىل وللخلـف، وتنتهـي مرحلـة الـسحب للـداخل . تحت املاء

ويجـب أن تأخـذ كـف الـسباح الـشكل عندما تصل كف السباح الخط الوسطي للجـسم، 

وذلك لزيادة قوى الـدفع إىل أقـصاهاودفع أكـرب كميـة مـن املـاء ) شبيه بالكأس(املجوف 

 ).3(لألسفل والخلف لتقدم الجسم لألمام، كام يف الشكل 

 

 

 

 

 

 يبني شكل الكف أثناء الدفع ) 3(الشكل 
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د إنتهـاء مرحلـة الـسحب تبدأ هـذه املرحلـة بعـ: Upsweep مرحلة السحب لألعىل -    

وهذه املرحلة تتكون من حركتني هي الحركة للخارج . للداخل يف سباحتي الحرة والفراشة

والحركـات . االبتدائية والحركة للخلـف والتـي يتبعهـا الـسحبة لألعـىل والخـارج وللخلـف

للخـارج والخلـف يعمــالن كحركـة انتقاليــة لتغيـري االتجــاه مـن حركــة الـسحب للــداخل 

 . ً، وهذه الحركتني يتم تعلمها معا كحركة واحدةالسابقة

وخالل الجزء األول من السحب لألعىل يتغري منها ميل كف السباح من الـسحب للـداخل 

 .واألعىل إىل السحب للخارج والخلف وبرسعة الذراع للخارج والخلف

عند هذه  الجزء الثاين من السحبة لألعىل عند مرور الكف الجزء الداخيل من الفخذ، وأما 

النقطة تنتهي الذراع الـضغط عـىل املـاء حيـث يـتم نقـل قـوة الـدفع الـذراع إىل األعـىل 

واعادة حركة الذراع من جديد، وهذا ) االستشفاء(والخارج لتبدأ مرحلة الحركة الرجوعية 

 ).4(ما ميكن مالحظته يف الشكل 
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 يبني نهاية مرحلة الدفع) 4(الشكل

إن الهدف من هذه املرحلة هو لوضـع الـذراع يف : Recovery please مرحلة االستشفاء -

ومعظم سباحي الحرة يفضلون االستشفاء واملرفق عاليـا . مكان مالئم إلجراء سحبة الحقة

 . ألنها تخدم هذا الغرض بدون إضاعة الجهد أو انحراف خط تشكيل الجسم األفقي

ملاء أمام كتـف الـسباح إلجـراء وعند وصول الكف الكتف تبدأ باملد لألمام لغاية دخولها ا

إن التوقيت الصحيح للذراعني خالل السحبات مهمـة جـدا وذلـك لغـرض . السحبة التالية

 . استمرار انسيابية الجسم يف املاء
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 The Leg Kicksحركات الرجلني     .    ب

 وهـي تتحـرك جانبيـا خـالل هـذه واألسـفل      تتكون حركة الرجلني من رضبتني لألعىل 

ولغرض االحتفاظ بقوة الدفع الزاوية فان الـرضبة لألسـفل تبـدأ قبـل أن تنهـي . تنيالرضب

 .  الرضبة لألعىلاألخرىالرجل 

عندما تقرتب كامل القدم سطح املاء يبدأ ثنـي مفـصل الـورك : وحركة الرجل تكون كاآليت

لركبـة الذي يتسبب ببدأ الفخذ بالنزول إىل األسفل بينام الرجل السفىل تنثني من مفصل ا

واالستمرار بالصعود لألعىل بفعل تقلص العضالت الخلفية للفخـذ وتـأثري املقاومـة املائيـة 

عىل مفصل الركبة الذي يجربه عىل االنثناء قليآل، هذه العملية تتغلب عىل القصور الـذايت 

للرضبة لألعىل وبذلك نغري اتجـاه الحركـة لألسـفل بـدون اسـتخدام جهـد عـضيل مفـرط، 

  انـج، وعنـد تلـك10-8بـالنزول لألسـفل لغايـة أن تـصل الركبـة إىل عمـق يستمر الفخـذ 

يحدث املد القوي عند مفـصل الركبـة حيـث تبـدأ حركـة الرجـل الـسفىل  النقطة 

 مـستوى أسـفل حركة الرضبة لألسفل لغاية أثناءبالحركة لألسفل، حيث تصل القدم 

 جــزء الــسفيلالـصدر، وتعــد حركــات الــرجلني مــن العوامــل املــساعدة عــىل رفــع ال

  للجسم إىل األعىل، فضال عن مساهمتها يف اسـتقامة الجـسم بحيـث يكـون موازيـا
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وكـام يف .لسطح املاء لتحقيق انسيابية اكرث وتوازن الجسم عند دورانه من جهة إىل اخـرى

 ).2-7 ،1-7(الشكل

 

 .الورك رجل اليسار ويالحظ بأن الحركة تكون من مفصل اليبني رضبة ) 1-7(الشكل
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 رجلاليبني حركة ) 2-7(الشكل 

 .لألسفلرضبة رجل اليمني   خاللاألعىل باتجاهاليسار 

 : التوقيت بني حركات الذراعني ورضبات الرجلني 

هناك جدال كبري حول عدد رضبات الرجلني لكل دورة ذراع، وعموما فـان بعـض سـباحي 

 وكام هو واضح فـان  رضبات ذراع ،أربعالقمة يستخدمون رضبتان او ستة رضبات وتعقبهم 

 أن إال استخداما من قبل السباحني ذوي املـستويات العاليـة األكرثطريقة الست رضبات هي 

  هنـاكأن أيمدريب سباحي املسافات الطويلـة يفـضلون اسـتخدام رضبتـني لكـل دورة ذراع 
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 خـالل سـحبة الـذراع لألسـفلرضبة رجل لألسفل لكـل سـحبة ذراع، حيـث تبـدأ الـرضبة 

 السباح نهاية الـسحبة لالعـىل إكامل عند لألسفلفس الجانب، وتنتهي الرضبة للداخل ولن

 .ولنفس الذراع

 

وبهذا الخصوص ، يشري علامء الفسلجة بان استخدام رضبتني للرجلني تقلل 

من الطاقـة املـرصوفة التـي يتطلبهـا عمـل الـرجلني يف فعاليـات الـسباحة 

تعمل بشكل قوي وكـام يف الن عضالت الرجلني ال ) م1500-م800(الطويلة 

  وتستوجب عمل الرجلنيأعىلسباحة املسافات القصرية التي تتطلب رسعة 
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وبطبيعـة الحـال فـإن قابليـة الطفـو وخاصـة عنـد الفتيـات سـتقلل . برذم ست رضبـات

 عىل الطفو مام هـو أجسامهم استخدام الرضبتني لقابلية إىلالرضبات حيث متيل الفتيات 

 أنومبعنـى آخـر . ك لطفو الرجلني والبقاء قريبـة مـن سـطح املـاءعليه لدى الفتيان، وذل

 أكـرثالسباحني الذين تكون قابلية الطفو لديهم قليلة مييلون اىل استخدام رضبات رجلـني 

 بغـض أدائهـاوعمومـا فـان اسـتخدام الـرضبات واتقـان . ملنع الرجلني من الغطس يف املاء

 لتعلم السباحة وحسب طبيعة التكـوين ليةاألوالنظر عن عددها يتم تعلمها من املراحل 

 وكــام يف . والقــوة العــضلية التــي ميتلكهــااألطــراف أطــوالالجــسمي للــسباح مــن حيــث 

 ). 8(الشكل
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 يبني تسلسل التوافق بني حركات) 8(الشكل
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 .       الذراعني وحركات الرجلني

 Body  positionوضع الجسم      .   ج

 ان عمـل الـرجلني سـتواجه اقـل مقاومـة جـر عنـدما يكـون  اىلاإلشـارة      وكام تم 

الجسم بوضع انسيايب مع سطح املاء والذي يسمح بجزيئات املاء لتغيري اتجاهها عنـد 

مرورها حول الجسم، وألجل أن يكون الجسم انسيابيا فيجب ان يكون يف خط افقـي 

افظة عىل الوضـع مع سطح املاء، وهذا ما يقلل من كمية الطاقة املرصوفة لغرض املح

فـان وضـع الجـسم غـري فعـال ومـؤثر عنـد ) 1-8( املستقيم، وكام يالحظ يف الـشكل

السباحة، ألن هناك طاقة يجب رصفها للتغلب عىل قوى الجـر املتـسببة جـراء وضـع 

الجسم املائل والتي تتطلب رضبات رجل قوية لرفعها إىل األعـىل، فـضالً عـن الطاقـة 

اعني لـدفع املـاء لألسـفل لغـرض املحافظـة عـىل بقـاء املرصوفة من قبل عضالت الذر

الكتفني والرأس عاليا يف املاء، يف الوقت الذي ميكن ان تستخدم هذه الطاقـة وبـشكل 

 لزيادة القوى الدافعة يف حالـة ان يكـون الجـسم مـستقيام وانـسيابيآ وكـام يف أفضل

 ).2-8(الشكل 
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الذي يؤدي اىل زيادة املساحة التي يتعـرض يبني وضع الجسم غري الصحيح و) 1-8(الشكل

لها السباحح من قبل املاء وزيادة املقاومة االمامية ، وكام يالحظ بعد الرجلني عـن سـطح 

يبني وضع الجسم الصحيح ، ويالحظ مدى قرب الورك من سطح املـاء ) 2-8(الشكل .املاء 

 .والذي يؤدي اىل تحقيق االنسيابية 
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هـو بقـائهم عاليـا يف املـاء بـسبب ) املـسافات القـصرية(عة وما نالحظه عند سباحي الرس

الرسعة املتزايدة لقوى الجر تحت اجـسامهم والتـي بـدورها ترفـع الجـسم عاليـا يف املـاء 

هو دليل ) وكام نالحظه يف الزوارق البخارية عند زيادة رسعتها بأرتفاعها فوق سطح املاء(

 السفيل للجسم فضال عن تحقيق التـوازن عىل ان لحركات الرجلني دور مهم يف رفع الجزء

 أكتـاف تتحـرك أنري وومـن الـرض. وبالتايل انسيابية الجسم وتقـدمها خـالل املـاء لألمـام

السباح والورك والرجلني كوحدة واحدة تدار يف الوقت نفسه مع حركة الذراعني، وهذا ما 

يسبح مبساحة يحافظ عىل ان يكون الورك والرجلني ضمن عرض الجسم بحيث ان السباح 

قليلة يف املاء، وهذا ما ميكن مالحظته يف حركت أجـزاء الجـسم خـالل مرحلـة االستـشفاء 

فأذا تجاوزت حركة الذراع مساحة عرض الجسم فان هنـاك خـرق لخـط تـشكيل الجـسم 

وكـام يف . حيث يسبب ذلك ان يالقي الجسم مقاومة مائية نتيجـة تارجحـه ميينـا وشـامال

 ).2-9 ، 1-9(الشكل

 

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

111 
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 )1-9(الشكل
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 ) 2-9(الشكل
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الجـسم مـام         يبني تجاوز دخول الذراع خط تشكيل   يبـني دخـول الـذراع مـع خـط

 .    يسبب انحراف الجسم 

 .                       تشكيل الجسم

 Breathingالتنفس      .1

     يجب أن يكون العمل إلدارة الرأس لغرض اخذ التنفس متوافقا مع لف الجسم خـالل 

 األفقـيسحبة الذراع، وهذا ما يقلل تأثري دوران الرأس للجانب مع خـط تـشكيل الجـسم 

 التـنفس بـشكل بـإجراء، فالـسباح يف هـذا الـشكل يقـوم )10(االنسيايب، وكام يف الـشكل 

دخل الذراع اليرسى املـاء ويقـوم بااللتفـاف اىل جهـة اليمـني مريح، فهو ينتظر لغاية ان ت

 . التنفسألخذقبل ان يدير رأسه 
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 يبني توافق بداية حركة تدوير الرأس اىل جانب) 10(الشكل

 .الذراع القامئة بالسحب الخذ الشهيق ودخول الذراع االخرى

ن او تـدوير الوجـه الخـذ ولتوضيح ذلك بشكل آخر، نقول بأن الوقـت األفـضل لبـدأ دورا

الشهيق يكون من الجانب املعاكس للذراع القامئة بعملية االستشفاء وبداية دخولهـا املـاء 

امام الجسم والبدء بضغط الذراع لالسفل للقيام مبرحلة السحب التي تتزامن مـع وصـول 

الذراع القامئة بالسحب منطقة الـورك وتوافـق خروجهـا واملرفـق عاليـآ مـع خـروج الفـم 

 ) .11(لتنفيذ الشهيق ، وكام يف الشكل
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  عملية التنفسإلجراءيبني التكنيك الصحيح ) 11(    الشكل 

 وعمليآ فأن السحب باتجاه االسفل ستؤدي اىل دوران السباح باتجاه الجانب الذي ياخـذ 

ان تدوير الرأس بنفس وقت تـدوير الجـسم يـسمح للفـم ان يكـون . السباح فيه الشهيق

 املاء لغرض الشهيق بدون الرضورة لرفع الرأس مـن املـاء، وال يظهـر الفـم بوضع خال من

أعىل من سطح املاء ألن السباح يستطيع اخـذ التـنفس تحـت قـوس املـاء املتمـوج التـي 

 نحـو املـاء، والتـي أخـرىوبعد اخذ الشهيق يدار الوجه مـرة .يسببها حركة الجسم لألمام 

يف (ان الوجه يدخل املـاء عنـدما تـصل الـذراع يجب ان يتوافق مع تدوير الجسم، مبعنى 

لإلمام لغـرض تنفيـذ الـدخول والبـدء يف عمليـة الـسحب ) الجانب الذي يتم فيه الشهيق

وتدوير الجسم باتجاه الجانب املعـاكس والبـدء بعمليـة الـزفري مبـارشة ويبطـئ وبـشكل 
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ن الــسباح إرادي وكامــل الــسيطرة مــن قبــل الــسباح، وان يــستمر بــالزفري لغايــة ان يكــو

. الشهيق التايل ألخذمستعدآ 

سباحة الفراشة

رسعـة وتفوقهـا عــن )ة الدوليفنيــ(يقــة الـرضبات العموديـة أثبتـت سـباحة الفراشـة بطر

استخدام الرجلني الضفدعية الخاصة بسابحة الصدر وقد احتلت املركـز الثـاين مـن حيـث 

 .الرسعة بعد بسباحة الزحف عىل البطن

:وضع الجسم -

ثم يتحول الوضع األفقـي التمـوج . جسم الوضع األفقي كام يف الزحف عىل البطن يأخذ ال

ألعىل وأسفل مبجرد بدء أداء حركات الرجلني وثقل الحركة التموجية يف الجزء العلوي مـن 

.الجسم 

:رضبات الرجلني - 

. تأيت حركة الرجلني من الوسط حتى ميكن أداء الـرضبات العموديـة املتامثلـة 

 ك مفـصيل الفخـذ والـركبتني يف الحركـة فمـن الوضـع األفقـي يـدفعكام يشار
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 درجـة لـسحب الكعبـني أسـفل 90ًالسباح الفخذين ألسفل مع ثني الركبتني نصفا بزاويـة 

.سطح املاء اتجاه املقعدة مع قدرة األمشاط 

 يكـون ظهـر القـدمني وأساسـاميد السباح الـركبتني بقـوة ألداء الحركـة األساسـية للخلـف 

ً متاما وتدخل حركة الجسم يف االتجاه العكيس لألمام وألعىل بصورة متوجية فرتتفع للخلف

املقعدة ألعىل وينخفض الوسط والصدر قليالً ألسفل ثم تنتقل الحركة إىل الكتفني والـرأس 

أقل وأعىل وأسفل حركة الجسم لألمام للمحافظة عىل اسـتمرارية حركـة الجـسم لألمـام ، 

قامتها إىل أعىل حتى يظهر الكعبان خارج املاء أو تحتـه بقليـل مـع تدفع الرجلني عىل است

.انخفاض املقعدة ألسفل 

:حركات الذراعني - 

:املرحلة األساسية -أ

:الدخول إيل املاء 1

ًتدخل الذراعني معا يف نقطـة أمـام الكتفـني وللـداخل قلـيالً باإلبهـامني أوال يتجـه اليـدان 

.وللخارج قليالً تحت سطح املاء ألسفل شبه مفرودتني ثم لألمام 
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:املسك 2

.تكون هـذه النقطـة عنـدما تتحـرك الـذراعني لألمـام وللخـارج قلـيالً تحـت سـطح املـاء 

:الشد والدفع 3

يبدأ عند ثني املرفقني ويتجه الكفان للخلف ويتحرك الذراعني معا بقوة للخلف يف حركـة 

.لكتفني عىل منطقة الوسط شبة دائرية خارج مستوى الجسم فيصل التقارب بني ا

:التخلص 4

.يتم بجوار الفخذ عندما يصل املرفقني إىل كامل امتدادهام 

:املرحلة الرجوعية -ب

يبدأ بعد خروج الذراعني بعد التخلص وتؤدي الحركة لألمام خارج املاء بطريقة دائرية 

:التنفس 1

يق مــن الفــم ، مــع أقــل يف أثنــاء الحركــة الرجوعيــة للــذراعني خــارج املــاء يأخــذ الــشه
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ـــدفع  ـــة ال ـــة مرحل ـــد نهاي ـــزفري عن ـــىل ال ـــرأس ألع ـــة ال ـــن حرك ـــن م ـــدر ممك .ق

:التوافق - 

تستخدم رضبتني للرجلني كل دورة ذراع وتكون الرضبة األوىل للرجلني ألسفل عنـد بدايـة 

الشد بالذراعني حتى تصل إىل جانب الجسم وتنتهي الرضبة الثانيـة عنـد خـروج الـرجلني 

  .من املاء

 .يتبع عن التعلم الخطوات كام يف السباحات األخرى :تعليم سباحة الفراشة 

:ويجب عىل املعلم أن يراعى ما ييل 

. يجب الرتكيز عىل اكتساب املتعلم مهارة حركة الذراعني الرجوعية - أ

. ميكن استخدام رضبات الرجلني الضفدعية يف بداية التعليم - ب

.سم يف الوضع األفقي كلام أمكن ذلك  االهتامم بأن يكون الج-ج

. يتم األداء مع كتم النفس ملسافات قصرية -د

. اكتساب املتعلم اإلحساس الحريك لرضبات الرجلني واإلحساس بالتمويجة -هـ

:وميكن استخدام التمرينات التالية 
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 . أداء رضبات الرجلني مبسك ماسورة الحامم ثم باستخدام أداء الطفو1- 

 . رضبات الرجلني بدون مساعدة والجسم مفرودةأداء 2- 

 .أداء رضبات الذراعني بعد مشاهدة النموذج خارج وداخل املاء الضحل3- 

 . أداء حركات الذراعني بامليش يف املاء الضحل4- 

 . أداء حركات الذراعني نحو الحائط5- 

 . أداء حركات الذراعني من الوقوف مع أداء حركة التنفس6- 

 .كات السباحة ككل مع التنفس لتعليم التوافقأداء حر7- 

 سباحة الظهر

يشبه األداء الحريك لسباحة الزحف عىل الظهـر والـسباحة الـسابقة للزحـف عـىل الـبطن 

 .ولكن تؤدي عىل الظهر كام أن البدء فيها يكون داخل املاء 

 :وضع الجسم -

يف وضـعها الطبيعـي مـع يأخذ الجسم وضع أفقي مائل قليالً والرجلني تحت املاء والرأس 

 .بقاء الذقن قرب الصدر والنظر لألمام تجاه أمشاط القدمني 
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 :رضبات الرجلني -

 قـدم وتبـدأ مـن 2.5-2تكون الحركة تبادلية رأسية ، بحيث يرتاوح عمق حركة الرجل من 

 .مفصل الفخذ وتؤدي بحركة كرباجية 

ي الـركبتني وتكـون الحركـة ويجب عدم ظهور الركبة عىل سطح املاء كعالمة عىل عدم ثنـ

 . األساسية للرجلني أثناء دفع املاء للخلف وأعىل 

 .ويجب تقارب أصابع القدمني لدرجة التالمس 

 :حركات الذراعني -3

تكون حركتها تبادلية، حيث تبـدأ مـن الوضـع بجانـب الـرأس لـدفع املـاء للجانـب تجـاه 

 .وتشمل حركات الذراعني عىل مرحلتني . القدمني 

 :رحلة األساسية امل-أ

 : املاءالدخول إىل-1
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ًتدخل الذراع املاء مفرودة متاما بجانب الـرأس وإىل الخـارج قلـيالً مبـا يـسمح بـه مرونـة 

 .مفصل الكتف بحيث يدخل اإلصبع الصغري يف املاء أوال لتواجه الكف للخارج 

 :املسك -

ًويكون بعد دخول الذراع املاء يف نقطة جانبا عاليا تستطيع الذ  .راع منها دفع املاء ً

 :الشد والدفع -

ًتبدأ بعد املسك حتى تتعامد الذراع جانبا عىل الكتف ، ويتزايد انثناء الـذراع مـن مفـصل 

املرفق ألسفل ليقرتب الكف من الجسم لالحتفاظ بخط الدفع املـستقيم تجـاه القـدمني ، 

ط عىل املاء وتستمر حركة الدفع حتى يصل الكف بجانب مفصل الفخذ لتؤدي حركة ضغ

 .ألسفل تجاه القاع 

 :املرحلة الرجوعية -ب

تبدأ عند خروج الذراع من املـاء ، وتـتم باسـتمرار بـه بعـد انتهـاء الـدفع وبـدء الـتخلص 

 .وتستمر يف حركتها الدائرية حتى نقطة الدخول 
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:التنفس -

جوعيـة ًيكون طبيعيا بأقل حركة ممكنة يف الرأس ، ويـتم اخـذ الـشهيق أثنـاء الحركـة الر

ألحد الذراعني ، يؤدي الزفري أثناء حركة الدخل واملسك لـنفس الـذراع مـن الفـم واألنـف 

.ويؤدي التنفس دون لف أو دوران للرأس 

:التوافق - 

.تؤدي ست رضبات للرجلني مع دورة كاملة للذراعني 

:تعليم سباحة الزحف عىل الظهر

يتأكد أوال من اكتساب األفراد الخاضـعني عندما يبدأ املعلم يف العملية التعليمية يجب أن 

لتعليم املهارات األساسية والتمهيدية الالزمة ثم يبدأ يف إعطـاء النمـوذج والتعليـق عليهـا 

 20والتأكد عىل أهمية وضع الجسم األفقي املائل قليالً والرجلني تحت سطح املاء مـسافة 

 ومـائالً نحـو القـدمني ثـم  سم والوجه والصدر فوق سطح املاء والنظر يتجـه ألعـىل30 –

.ًيعطي رشحا لحركة الرجلني ثم الذراعني والربط بينهام 
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 : وميكن استخدام الخطوات التعليمية التالية

 . الجلوس عىل حافة الحامم وأداء رضبات الرجلني -

 . مسك ماسورة الحامم وأداء رضبات الرجلني -

 . أداء رضبات الرجلني باستخدام أداة طفو أو أكرث -

 . أداء رضبات الرجلني باستخدام الذراعني املجدافية -

 . أداء رضبات الرجلني مع اسرتخاء الذراعني أعىل الفخذ -

 . تعليم حركات الذراعني من وضع الوقوف خارج املاء وداخله -

 . تشبيك القدمني أسفل املاسورة وأداء رضبات الذراعني -

االستمرار يف  بات الرجلني وحركات الذراعنيأداء حركة السباحة كاملة بالربط بني رض -

 . التمرين عىل الربط الرجلني والذراعني حتى تتم عملية التوافق

ويجب عىل املعلم مراعاة األخطاء الشائعة أثناء عملية التعليم والعمل عىل إصالحها أوال 

 . بأول
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 القفز يف املاء: ثامنا

 وضع البداية : أوال

 . املاءإىل مرتبكة ومبا تتالئم مع القانون الدويل للقفز  تكون طبيعية وغريأنيجب -

 القفز من الوقوف        : ثانيا

 تستأنف قفزات البداية عندما يقف القافز عىل الحافة األمامية مـن لوحـة القفـز او -    

 من منصة القفز      

وضـع ن وحـسب ال يكون الجسم مستقيام والرأس مرفوع والذراعان مستقيمتاأن يجب -

 .الذي يرغبه القافز 

 قامـت قـدماه أن، وبعـد حركتـه لإلقـالع بعـد مرجحـة الـذراعيعندما يوقف القـافز -

 . نقطة لكل قايض 2 يوعز بحذف أنبالضغط عىل املنصة ، فللحكم 

 القفز من الركضة التقربية        : ثالثآ 

 .  يكون القافز مستعدا ألخذ أول خطوةأنتبدأ القفزة من الركض بعد 
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 القفز من وضع الوقوف عىل الذراعني  : رابعا 

 تبدأ القفزة من وضع الوقوف عىل الذراعني عندما يضع القافز كفيه عىل الحافة االماميـة 

 .ملنصة القفز وكلتا قدميه قد ابتعدت عن املنصة 

 أو األويل الوضـع إىلمـثال رجـوع القـدمني ( البدء عندما يفقد القافز توازنه بإعادةيسمح 

 .  البداية إعادةوتعد هذه )  من جسمه أجزاءة بعض حرك

 )  الركضة التقربية ( ركضة البداية  : خامسا

 تكـون أن مـن منـصة القفـز، فيجـب أوعند تنفيذ القفزة من الـركض عـىل لوحـة القفـز 

 من قبل قـدم أخرية املنصة وبخطوة أوالركضة هادئة ومتزنه وتستمر لغاية نهاية اللوحة 

 . واحدة فقط 

   اإلقالع

  يقــصد بــه الفـرتة التــي يتـصل بهــا  قــدمياإلقـالع      يوضـح القــانون الـدويل بــأن 

 منصة القفز، والتي يتبعهـا الطـريان ، وهـي التـي تحـدد الـرسعة أو القافز مع لوحة 

 ، وزاويــة االنطــالق واالرتفــاع واملــسافة التــي يحققهــا القــافز مــن اللوحــة او املنــصة 
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ون تأخري وان يتصف القافز بالثقة والجرئـة والتـوازن يف نهايـة  بداإلقالع يكون أنويجب 

 .  اللوحة أوتركه للمنصة 

  القفزة من الوقوف– اإلقالع –أ 

 إلعطـاء لوحة القفز، وذلك أو    تتضمن عىل مرجحة الذراعني ودفع الرجلني ملنصة القفز 

 .  واالبتعاد عن اللوحة او املنصة لألعىل االرتفاع إمكانيةالقافز 

 التقريبية القفز من الركضة – اإلقالع –ب 

يف .  من لوحة القفز بكىل القـدمني وبـشكل متـزامن مبـارشة اإلقالع يجب ان يكون -     

ز بقـدم واحـدة ميكـن القفـ.  القفزة فاشلة أنحالة خرق هذا الوضع فان الحكم يشري اىل 

 .م 10من منصة القفز 

 ذراعني القفز من الوقوف عىل ال– اإلقالع –ج 

 يكون الجسم بوضع مستقيم والذراعني والـرجلني مـستقيمة ، وان التقيـيم أن يجب -     

 . يبدء من لحظة ترك القافز قدميه سطح لوحة القفز او منصة القفز 
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 الطريان       

 يجب عىل القضاة تقييم مرحلـة الطـريان فـيام يخـص عنارصهـا واملتـضمنه عـىل مقـدار 

 القدمني هل هي مؤرشة ام وأصابعحة او منصة القفز ووضع الجسم االرتفاع بعيدا عن لو

 مـن لوحـة او منـصة القفـز ،وهـذه اإلقـالعال ؟ ان قابلية االرتفاع تتحدد بواسطة عملية 

 اإلقـالعتعتمد عىل طبيعة ونوعية القفزة وعمر القافز ، فضال عن قابليية التوازن وزاويـة 

ل فان ذلك يؤثر عـىل املـسافة التـي يقطعهـا القـافز وبطبيعة الحا. والقوة البدنية للقافز 

، والتـي تحـدد بالتـايل عـىل نوعيـة القفـزة ، مـن حيـث  طريانه عن اللوحة او املنصةأثناء

 -:وضعية الجسم التي يحددها القانون الدويل للعبة وهي 

 -: وضع الجسم – أوال

 أوصـل الركبـة  يكون الجسم مستقيام دون انثناء يف مفاأنالوضع املستقيم  يجب .1

 وضع الذراعني فيكون حـسب اختيـار القـافز  وخـالف أما القدمني مؤرشة ، وأصابعالورك 

ذلك فان القضاة لهم الحق يف حذف بعض النقاط مـن مجمـل النقـاط الكليـة املمنوحـة 

 .وكام يف الشكل . للقافز 
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 وضع الجسم بانثناء الورك   .2

الورك والرجلني تحافظ عىل استقامتها عند مفصل يجب ان يكون الجسم منثنيآ يف منطقة 

 .  القدمني مؤرشة ومع بعضها وأصابعالركبة 

  القافز باختيار وضع الذراعني فيكون أما
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 وضع الجسم بانثناء الورك والركبتني    .3

 وأصـابع يكون الجسم منثنيآ عند مفصل الورك والركبتني والقدمني مـع بعـضهام أنيجب 

ن يكـون الفخـذان مالصـقة ملنطقـة الـصدر وان يكـون ظهـر الـساقني القدمني مؤرشة ، وا

 . مالصقة لظهر الفخذين 
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الوضع الحر ويقصد به ان القافز يختار وضع الجسم الذي يرغب بتطبيقه ، عـىل ان ال . 4

  .يشابه األوضاع الثالث

 الدخول إىل املاء 

لتي يجب مالحظتها ومبوجبها يـتم إعطـاء  املاء  الجزء األخري من القفزة اإىل يعد الدخول 

ويتضمن منح النقاط زاوية الدخول ووضع الجسم املـستقيم والـرأس والـذراعني . النقاط 

 .ومقدار االبتعاد عن املنصة او لوحة القفز 
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 الفصل الرابع

 الغوص

 )إطار نظري(
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 تاريخ الغوص

 القدميـة اليونان ففي إمنا كان ألغراض تجارية، كانت بدايات الغوص ليس ألغراض ترفيهية

ــان ــذكرون  هــومريوس و  ونأفالطــ  ك ــت  يف االســتحاماســتخدامه  و األســفنج  ي م، وكان

ًمركزا رئيسيا للغوص من أجل االسفنج  كاليمنوس جزيرة ً . 

بغرض تـرسيع النـزول ، وكـان عـىل هـؤالء  كيلو جرام 15وكان يستخدم عادة أووزان من 

  .اإلسفنج دقائق لجمع 5مبا يعادل  مرت 30الغواصني حبس أنفاسهم ملسافات تزيد عن 

 أنواع الغوص :أوال

 الرتفيهيالغوص 

بـشكل كبـري يف هـذا  ت الغـوصتقنيـا  كام تـستخدماالستمتاعيكون عادة من أجل 

ــادة  ــل زي ــن أج ــك م ــرض وذل ــتاممالع ــاااله ــاء ومنه ــت امل ــة تح ــة   بالبيئ ــوص لرؤي غ

 . وغوص األعامق  املتجمدةهوغوص يف امليا وغوص لرؤية الحطام الكهوف
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 االحرتايفالغوص 

ويقـوم الغواصـني املحرتفـني . ً الغواصني مهنيا لتنفيذ مهام تحت املـاءخداماستميكن 

أو لتنفيـذ مهـام تتعلـق  بتنفيذ املهام املتعلقة بالصناعات التي تتطلب العمل تحت املـاء

 ، مبا يف ذلك إصالح القوارب والـسفن، إنقـاذ ورفـع يباألنشطة البحرية، مثل الغوص املهن

 .اء املائيةحطام السفن أو تربية األحي

هناك عدد ال بـأس بـه مـن الغواصـني الـذين يعملـون، بـدوام كامـل أو جـزيئ، يف 

وتعـد مهنـة يف حـد ذاتهـا ، مـع . مجتمع الغوص الرتفيهية كمدربني، أو مرشدين الغـوص

 .اإلشارة باملسؤولية عن صحة وسالمة العمالء

ــرق الغــوص العــسكر ــشمل ف ــثالياملجــاالت التخصــصية األخــرى ت ــضفادع  ا، م ل

فإنها ميكنهـا القتـال املبـارش، التـسلل وراء . التي تلعب أدوار مختلفة يف الحروب البرشية

 .أللغام ، والتخلص من القنابل أو العمليات الهندسية تحت املاءخطوط العدو، ووضع ا

ــاذ  ــث واإلنق ــات البح ــرشطة أداء عملي ــوات ال ــة وق ــات املدني يف العملي

 يف بعـض. واملساعدة يف الكشف عن الجرائم التي قد ترتبط باملـسطحات املائيـة 
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حرائق كام يف بعض  مكافحة الإدارةالحاالت إنقاذ الغواصني قد يكونوا أيضا جزءا من فرق 

 .الدول، أو حرس الحدود ، وميكن أن تصنفه هذا الغوص بأنة من أجل السالمة العامة 

وأخريا، هناك الغواصني املحرتفني العاملني يف املياه ، مثل التـصوير تحـت املـاء أو 

صناع أفالم تحت املاء ، الذين يأخذون عىل عاتقهم توثيق العامل املوجـود تحـت املـاء، أو 

، علـم  الجيولوجيـا ، األحيـاء البحريـة غوص لألغراض البحثية والعلمية ، مبا يف ذلك علمال

 . علم اآلثار تحت املاء و علم املحيطات املياه ،

 طرق الغوص تحت املاء: ياثان

 الغوص بدون معدات التنفس

 الغوص الحر

  أجهــزة التــنفس الخارجيــة ، ولكــن يعتمــد عــىلالغــوص الحــر ال يــستخدم فيــه

.  قدرة الغواص عىل حبس أنفاسه أطول فـرتة ممكنـة حتـى الخـروج إىل الـسطح 

  ةويتضمن مجموعة من األنشطة من مجرد حبس األنفاس إىل املسابقات التنافـسي
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 -:  ومن األنشطة املتعلقة بالغوص الحر واملعرتف بها

 بـالرمح ، والتـصوير الفوتـوغرايف أسـفل املـاء األسـامك وصـيد التنافـيس الغوص الحر غري 

 . وعروض حورية البحر

ً وهـو معـرف أيـضا الباليـة املـايئ( ًوهناك أمثلة عـىل الغـوص الحـر أقـل اعرتافـا تـشمل 

 ).، ولعبة الهويك تحت املاء والصيد تحت املاء غري الصيد بالرمحالسباحة املتزامنة بإسم

 السباحة تحت املاء

 أخـرى بـدافع غريـزة البقـاء،أو سوائل أيأو  املاء السباحة يفهو ذاك النوع من 

ويتحقق من خالل حركة منسقة لألطراف،والجسم،أو . أخرىاب أسب الرياضة،أو الرتفيه، أو

إجـراء فطريـة يف غـضون  والبرش قادرون عىل عقد أنفاسهم تحت املـاء والـسباحة.كليهام

 .أسابيع من الوالدة، ألنها استجابة للتطور لدى اإلنسان

 السباحة من بني األنـشطة الرتفيهيـة التـي يقـوم بهـا عـدد كبـري مـن عامـة تعد

ـــاس ـــاهج. الن ـــن املن ـــي م ـــزء إلزام ـــي ج ـــسباحة ه ـــدان، دروس ال ـــض البل   ويف بع
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ــة .  التعليميــة كرياضــة أساســية ،وللــسباحة مجموعــة مــن املــسابقات املحليــة والوطني

 .األلعاب األوملبية والدولية، مبا يف

 الغطس تحت املاء 

 وزعـانف بامليـاههو عبارة عن إضافة أنبوب قصري للتنفس وتلبس نظارة خاصـة 

ً مـستلقيا امليـاهً يكون وجهة مغمـورا يف بحيث ويكون الشخص بوضعية معينة األرجليف 

ً يستخدم كثريا من جهة السياح الذين يقصدون الشواطئ حيث به النوعا وهذ. عىل بطنه

 . ملعدات معقدة  احتياجهمتعة كبرية وتشويق كام يتميز بسهولة الكبرية لعدم

  معدات التنفسباستخدامالغوص 

 غوص سكوبا

يكون   الحالة أبعد ماهذهغوص سكوبا يكون معدات التنفس ويكون الغوص يف 

 الحالـة مـستقل بـشكل هـذهة املوجهه ويكون الخواص يف عن غوص االمدادات السطحي

 .كبري يف حركته داخل املياه 
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  السطحيةاإلمداداتغوص 

 معـدات باستخدامهو ذاك النوع الذي يشري إىل الغواص  أنظر غوص االمدادات السطحية

ويكـون . التنفس عن طريق خراطيم من السطح،سواء من الشاطئ أو مـن سـفينة دعـم 

 .لسطح يف بعض األحيان عن طريق جرس الغوص االتصال مع ا

 مخاطر الغوص :ثالثا

ويـزداد الـضغط حـوايل . يكون الضغط املؤثر تحت املاء أعىل مام هـو عـىل سـطح األرض

فعىل سبيل املثـال، يكـون الـضغط الواقـع عـىل .  سم من العمق30لكل ¦ سم/ كجم0,04

رمبا يتـرضر .  سطح البحرم تحت سطح املاء ضعف ضغط الهواء عىل10الغواص إىل عمق 

. الغواص إذا مل يكن ضغط الرئتني وباقي الفراغات الهوائية يف الجسم معادالً لـضغط املـاء

 .يسمى مثل هذا الرضر بارتروما أي الرضح الضغطي أو الكبس

 .ًيجب أثناء الصعود أن يكـون الـضغط يف الـرئتني متــناسبا مـع تنـاقص ضـغط املـاء

ــ ــرية ت ــة خط ــوايئ وإالّ حــدثت حال ــصامم اله ــات. ّسمى االن ــواص جزيئ ــنفس الغ   يت

 



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 

141 
 

وذلك لكون هواء التنفس تحـت . من الهواء تحت املاء أكرث مام يتنفسه عىل سطح األرض

وحينام يعلو الغاطس عىل الـسطح، فـإن الهـواء يف الـرئتني يتمـدد، وذلـك . ًاملاء مضغوطا

يتـسبب يف متـزق الـرئتني، وإذا مل يتمكن من إخراج هواء الـزفري، رمبـا . لكون الضغط أقل

وميكــن لهــــذه الفــــقاعات أن تــســد مجــرى الــدم، . وتنــدفع فقاعــات الهــواء إىل الــدم

وميكـن تجنـب االنـصامم الهـوايئ مبامرسـة التـنفس . وتتسبب يف شـلل أو مـوت الغـواص

 .الطبيعي والصعود التدريجي

 داء الغـواص، ًأو تفقـع الـدم ويـسمى أيـضا) التحنـي(هناك حالة تعرف بـشلل الغـواص 

ِّويكـون النيرتوجـني أكـرث مـن ثالثـة . وتحـــدث عندما تتكون فقاعات النيرتوجني يف الدم

وميتص الغواص الذي تنفس الهواء املـضغوط كميـة . أرباع هواء التنفس الطبيعي لإلنسان

ويخرج النيرتوجـني الزائـد بوسـاطة الـزفري أثنـاء . كبرية من النيرتوجني الذي ينفذ إىل الدم

ولكن يف حالة صعود الغواص بصورة رسيعة تتكون فقاعات النيرتوجني يف . صعود الغواص

وميكن لفقاعات النيرتوجني أن تسد مجرى الدم، ومن ثـم تـسبب الـشلل أو تقـيض . الدم

وميكن أن يتجنب الغـواص حالـة الـشلل باالرتفـاع التـدريجي بحيـث . عىل حياة الغواص

 .من خالل التنفسيسمح للنرتوجني الزائد بالخروج 
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هناك جدول يسمى جدول إزالة الضغط، وميكـن أن يتـرصف الغـواص عـىل أسـاس هـذه 

ّاللوحة طوال املدة التي ميكنه البقاء خاللها يف عمق معني دون أن ميتص كمية خطرة من  ّ

. وكذلك معرفة طريقة الصعود بـبطء، حتـى يتجنـب اإلصـابة بـشلل الغـواص. النيرتوجني

خص الذي يعاين من انصامم وعاء دمـوي هـوايئ أو شـلل الغـوص يف ويجب أن يوضع الش

ويف هـذه الحجـرة يعـود الغـواص إىل الـضغط الـذي يجعـل . حجرة إزالة الضغط مبارشة

ثـم يتنـاقص الـضغط يف تلـك . ّالفقاعات تتكثف بحيث يذوب الغـاز مـرة أخـرى يف الـدم

 .املرحلة

ًفرطة نوعا من التـأثري املخـدر يـسمى ميكن أن يسبب تنفس الغواص للهواء يف األعامق امل

ويحــدث الخــدر . تــسبب هــذه الحالــة فقــدان القــدرة عــىل التفكــري. خــدر النيرتوجــني

ّولتجنـب تلـك الحالـة، يجـب عـىل الغواصـني أن . ًالنيرتوجيني غالبـا يف األعـامق املفرطـة

ًيتنفســوا هواء مخلوطــا بالهيليوم بدالً من النيرتوجني ً. 

يف األعـامق % 100اص الذي يتنفس الهواء املكون مـن األكـسجني بنـسبة ورمبا يعاين الغو

وميكـن . تسمم األكسجني، حيث يصاب الغواص بدوار ويتقيأ، ورمبا تحـدث لـه تـشنجات

 .لخليط الهواء املحتوي عىل نسبة عالية من األكسجني أن يسبب كذلك تسمم األكسجني
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 فسيولوجيا الغوص: رابعا

 مركب وخـالب ويف الوقـع ان كثـري ءع تجربة غوص اسكوبا يش كيفية تفاعل الجسم مإن

 نـواحي العلـم النظـري للغـوص تـشويقا أكـرثمن الغواصني يجـدون ذالـك التفاعـل هـو 

 اآلليـات ولكـن بغـض النظـر عـن أهميـه أكرثها انه واحد من وبالتأكيدوموجبا لالهتامم 

ات تحدث للغواصـني بـسبب  التغريأن يف ظهور التغريات نجد واملتسببة املشرتكة املحددة

 : نيعاملني رضوري

التغـريات   والتـي تنـتج عـنأجـسامنا يف ة املتعـددةغات الهوائيـا الحريك عيل الفر التأثري-

  للضغط املبارشة بالتأثريات أحيانا إليهاويشار ( يف الضغط الرسيعة

منهـا ىل أعـتنفس الغازات عند معدالت ضغط جزيئ  عن ة الناتجة الفسيولوجي التأثريات-

  ) الغري مبارش للضغطبالتأثري أحيانا إليهاويشار (  السطح عىل

والتي   عرب الجسم بسبب وجود ماده اسمها الهيموجلوبنياألوكسجنيينتقل • 

 التـي متثـل – خاليـا الـدم الحمـراء إن) كريات الدم الحمراء ( توجد يف خاليا 

 هيمـوجلني ويف تحتـوي عـيل الربتـني الـذي يـدعي –من كتلـة الجـسم % 45

  هـو مـا يجعـل تلـكواألكـسجني بني الهيموجلبني الكياميئ الواقع ان التفاعل 
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بات ااالصـ_  هـو محاربـة العـدوى األسايس خاليا الدم البيضاء فدورها أماالخاليا الحمراء 

 .األخرى يشتمل عيل جميع املكونات الذيوالبالزما فهي السائل  ) باألمراض

 15 يـدور يف الجـسم مـن أنعيل الهيموجلوبني فان الدم يجـب اذا مل يكن الدم يحتوي • 

ــــره 20ايل  ــــات الجــــسم مــــن أن مــــن اجــــل أرسع م ــــوفر متطلب ــــسجني ي   األوك

 الكربون عـرب الجهـاز الـدوري لتعـود مـره أكسيدميكن ان ينتقل كميات كبريه من ثاين • 

 ثـاين اوكـسيد نأذلـك هـو   يفاألسـايس من خالل الزفري السبب إلخراجها الرئتني أخرى اىل

 عـن الناتجـةثانتي اكسيد الكربـون هـو الفـضالت   بيكاربوناتإىلالكربون ميكن تحويله 

فمن اجل نقـل اكـرث كميـه منـه ,  وهو مركب عايل التفاعل - لألكسجنيالتحول الكيميايئ 

 وهـو آخـر مركب فان معظمه يتحول اىل,  الرئتني  اىلأخرىبكفاءه عيل قدر االمكان مره 

 ثـاين اوكـسيد الكربـون ثـم  اىلأخـرىبونات ويف الرئتني تتحول البيكاربونـات مـره البيكار

 .يتخلص منها عرب التنفس 
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وكسيد أ لثاين الزائد والرتاكم اإلنهاك تجنب معدات الغوص السليمه ميكنها ان تساعد عىل

 . الكربون

 زيـادة فرغـات ريتـأثمقلال بـذلك . يساعد التنفس العميق عيل تبديل كميه هواء كبريه • 

 الـذي الرئـة يعوض عن انخفـاض حجـم أيضاوانه ) معادلت الضغط يف الفرغات ( الهواء 

 يـساعد التـنفس وأخـريا , األعـامقيسببه الضغط الوائد عيل الصدر الناتج عـن االنغـامر يف 

 مـن الطبيعـي املوجـود يف العـايلالعميق عيل التخلص من املستوى ثـاين اوكـسيد الكربـون 

  .أعـامق االنغامر يف املاء يف أثناء للتنفس الزائدة املقاومة والذي يسببه الهوائيةت الحويصال

 املقاومـة القيام بغـوص الـسكوبا هـام مـن اجـل تقليـل أثناءان مامرسة التنفس ببطء • 

بـرسعه عاليـه يقلـل   التـنفسأن حيث الهوائية يف املمرات املوجودة عن الحواجز الناتجة

 املقاومـة نتجه عـن العرقلة وهذه مناسبةالهواء داخل الجسم بطريقه  ملرور القابليةمن 

 . وينتج عن ذلك املجهود الزائد للتنفس الزائدة

 االليه الفسيولوجية

عندما ينغمر غواص حر يكتم نفسه يف ماء بـارد فـان معـدل رضبـات قلبـه • 

  سوف يرتفع معـدلاألرض ىل اذا كتمنا نفسنا عأننابينا نجد ) ينخفض(سوف 
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 يحدث عندما نكون منغمـرين يف املـاء و أنك متاما ميكنه رضبات قلبنا نجد أن عكس ذل

 النخفاض معدل رضبات القلب عند النزول تحت املاء يطلق عليهـا رد فعـل الظاهرةتلك 

 ذلـك أن إال البـرش عنـدهم رد فعـل اقـل بكثـري أنالغوص عند الثديات وعيل الرغم من 

ومـع ) البحريـة ضح ذلك كتم النفس الهائل عند الثديات ويو(  عند كل الثدييات مألوف

  عـىلأو يكون الوجه منغمرا يف املاء البارد أن يجب الظاهرة تحدث تلك أنك من اجل ذل

 الغوص الحر مع كـتم أثناء األوكسجني إىلمن اجل ان تقوم بتقليل •  يكون مبلال به األقل

 منطقي ء وجود تحت املاء وهذا يشءأثنا وتأينالنفس يجب عيل الغواص ان يتحرك ببطء 

 يجـب ان نقلـل مـن اسـتهالكنا للطاقـه وان تـنفس لألكـسجني الحاجـةفمن اجل تقليـل 

 لنا ولكـن ذلـك لـن يفعـل اي شـئ املتاحة نقي قبل الغوص سوف يزيد الكميه أوكسجني

 الغوص سوف يزيد قدراتنا عيل كتم النفس عن طريق أن وكذلك نجد إليه الحاجةلتقليل 

 الكربون ولكنه لن يقلل من احتياجنا ايل االوكسجني فتقليل العمل فقط أكسيده ثاين كمي

 .األوكسجني  اىلالحاجة يقلل أنميكن 

  قبـــلالهوائيـــةيد الكربـــون يف الحويـــصالت سكـــمـــن اجـــل تقليـــل مـــستوى ثـــاين أ• 
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 رسيعـة أنفـاس عـده يأخـذ أن من كتم الـنفس يجـب عـيل الغـواص حرة القيام بغوصه 

التخلص مـن "  قبل الغوص سوف تساعد عيلعميقة أنفاسبل االنغامر ان عدة  قوعميقة

 لألكـسجني الحاجـة سوف يقلل يءوالتحرك البط" كسيد الكربون املوجود يف الرئتني أثاين 

كـسيد الكربـون قبـل أ ولكنه لن يفعل شيئا مـن اجـل تقليـل مـستوى ثـاين ة الغوصأثناء

 الكربـون أكـسيد عيل تقليل مـستوى ثـاين تأثري  لن يكون لهاالراحة وكذلك كميه ةالغوص

  .ةقبل الغوص

 ئتني يف الغـــوص والعوامـــل التـــي تـــساهم يف حـــدوث ذلـــك إصـــابة متـــدد الـــر أشـــكال

 الن فقعات الهواء تـدخل الغازية الجلطة متدد الرئتني هو إصابة أشكالان اخطر شكل من • 

 انـه مـن إال ةدد الـرئتني خطـري متـإصـابة أشـكال جميـع أن عيل الرغم مـن ة الرشيانيةالدور

 تـدخل فقعـات الهـواء الحالـة ويف هذه خطورة األكرث هو الشكل الغازية الجلطة أنالواضح 

 أكـرث ةلأومن اجل جعل املـس.  تسد تدفق الدم –ة  العاديةومثل الجلط– و ة الرشيانيةالدور

. فقعـات يف التمـدد  تـستمر الالطبيعـة تنزاح الفقعات عادتا ايل املخ وطبقا لقـوانني خطورة

 . وفوريه مثل هذه املشكلة للحياة من مشاكل متدد الرئتني لها نتائج مهدده أيوليس هناك 

ـــن •  ـــأنميك ـــرئتني حت ـــدد ال ـــواص بالتم ـــصاب الغ ـــهإذا ى ي ـــنفس بطريق ـــان يت   ك
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  يتـسبب أناي اعرتاض مينع الـتخلص الطبيعـي مـن الهـواء مـن الـرئتني ميكنـه (  طبيعيه

 يف عمــق الــرئتنية  تحــدث تلــك االعرتاضــات املوجــودأنوميكــن  ) .  بالتمــدداإلصــابةيف 

 الرئويـة واالضـطرابات \األمـراض مثـل الربـو قد ال تسمح للهواء بـالخروج والعديـد مـن 

 . األخرى

 اعـرتاض انتـشار الـرئتني يف أسـباب أنميكن ان تسبب تلك االعرتاضـات ولكـن مـع ذلـك 

 بـربد قـوي يف ة الغـوص بعـد االصـابأور  عـن تـدخني الـسجائالناتجـةالغواصني هي تلك 

  الصدر

  فيزياء الغوص: خامسا

معهـا  املحيطة بنـا والتعامـل  من السهل التأقلم عىل البيئةأصبحإذا درسنا فيزياء الغوص 

الطبيعيـة يف  تستطيع تفسري أو تحليـل الكثـري مـن الظـواهر باملعرفة بعد دراسة الفيزياء

ا جيـدا هـي العالقـة مـا بـني الـضغط و الحجـم يجـب أن تفهمهـ الغوص إن أهـم عالقـة

 . الكثافة وعالقتها يف الغوص و
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  الضغط الجوي

مقـداره  و الهواء من ساحل البحر إىل نهايـة الغـالف الجـوي الواقـع علينـا هو وزن عمود

الجوي تدريجيا كلام صـعدنا إىل األعـىل  واحد، عىل ساحل البحر يقل الضغط ضغط جوي

و يـزداد ) عىل قمم الجبال اقـل ضـغطا منـه عـىل سـاحل البحـر اءوزن عمود الهو( مثال

كثافة املاء العالية مبقدار ضغط جوي واحـد  كبري تحت املاء بسبب مبعدل الضغط الجوي

مـرت أو 10الـضغط عـىل عمـق  ويـصبح إجـاميل.املـاء  تحـت  قدم33 أمتار أو كل 10كل 

 . بعد إضافة مقدار الضغط الجوي)  ضغط جوي2(قدم 33

  جمالح

أي سـائل  هذا الكأس أو الكوب ال يوجد به( يشغله فراغ من الهواء مثال  هو الحيز الذي

لكـأس أو حجـم الكـوب أمـاكن  هذا الهواء شغل حيـز مقـداره حجـام ال كنه ملئ بالهواء

فراغ يف اآلذن الوسـطى، و فراغـات الجيـوب األنفيـة،  عند الغواص هي الفراغات الهوائية

 املوجود يف نظارة الغوص وهذه أهم الفراغات الهوائية التي قد تتأثر غوفراغ الرئة، والفرا

 . بعامل الضغط
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  الكثافة

كثافـة  إن كثافة املاء أعىل أو اكـرب مـن(مثال الجزيئات بعضها مع بعض هي مدى تقارب

مــرة 100أي آن جزيئــات املــاء متقاربــة مــع بعــضها اكــرث ب ) مــرة 100مبقــدار  البخــار

 . البخار مع بعضها تقارب جزيئات ،من

 قانون بويل

الـضغط فـان  إذا قـل(أو  سوف تزداد إذا ازداد الضغط فان الحجم سوف يقل أما الكثافة

  الغوص للقاع( الحجم سوف يزيد أما الكثافة سوف تقل

الجـوى،ال  أننا نعيش تحت الضغط الجوى هذا الضغط ناتج من وزن عمود هواء الغـالف

 إذا صعدنا مرتفعات عالية أو إذا هبطنا من هذه املرتفعـات الضغط إال كن ال نشعر بهذا

فقط يف الفراغـان الهوائيـة التـي يف (مبقدار الضغط  الحالة سوف نشعر بتخلخل ،يف هذه

 . األذن خاصة يف منطقة) أجسامنا

  .املسبح يزداد إحساسك بالضغط واألمل إذا قمت بالغطس يف املسبح و محاولتك ملس قاع
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بـاختالف   مـرة ،فـان اإلحـساس800كثافة املـاء أعـىل مـن كثافـة الهـواء ب  كام نعلم أن

يـزداد الـضغط كلـام يقـل حجـم الفـراغ الهـوايئ  جدا أي كل ما الضغط سوف يكون كبري

  . مـــــــــــام يـــــــــــؤدي إىل شـــــــــــعورك بـــــــــــاألمل املوجـــــــــــود يف األذن

 الـضغط ولتفادي وتجنب اإلحساس بالضغط يف أذنيك يجب عليك القيام بعملية معادلـة

مـن األنـف وهـو ) بلطف ولـيس بقـوة(إخراج هواء  ثم محاولة وذلك بقفل األنف بيدك

تـتم هـذه الطريقـه ) عمليـة املعادلـة(إن هـذه الطريقـة تـسمى عنـد الغواصـني  مقفل،

 ) أثناء ازدياد الضغط الواقع عليك(النزول فقط إىل قاع املسبح آي  اثنا

  االنضغاط االنعصار أو

ــزول إىل  ــت الن ــوف إذا حاول ــضغط س ــة ال ــل معادل ــدون أن تعم ــسبح ب ــاع امل ق

كلـام . الهـوايئ  عملية انعـصار أو انـضغاط للفـراغ باألمل هذه األمل ناتج من تشعر

اإلنـسان ممـرات أو  إن بجـسم, الهوائيـة  الفراغـات ازداد الضغط كلام قل حجـم

 ة القنا) قناةستاكيوس(قنوات ميكن عن طريقها معادلة الضغط الواقع علية ، مثل

  الهـواء تربط فـراغ األذن الوسـطى بـالحلق ، عنـدما تـنفخ مـع قفـل األنـف فـان
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إىل األذن الوسطى ليعيد حجـم الفـراغ إىل طبيعتـه ويلغـي عمليـة  يندفع عرب هذه القناة

 . والشعور باألمل  االنعصار

 السباحة انضغاط نظارة

قـاع املـسبح إذا كنت تسبح مستعمال نظارة سباحة أو نظارة غـوص وحاولـت أن تلمـس 

ــراغ ، ــان الف ــوايئ املوجــود يف النظــارة  ف ــك وزجاجــة النظــارة ( اله ــابني عيني ســوف ) م

لنظارة ما عليك إال أن تنفخ قليال من الهواء من األنـف  ا لالنضغاط وملعادلة فراغ يتعرض

 .ال تقفل األنف يف هذه الحالة( النظارة إىل داخل

  فيزياء الغوص

يـستطيع الغـواص   مرات ولـذلك ال4 أرسع منها يف الهواء ب رسعة انتقال الصوت يف املاء

اإلذنـني يف وقـت   إىل تحديد من أين مـصدر الـصوت وذلـك يرجـع إىل آن الـصوت يـصل

 . واحد

 .  مرة800كثافة املاء اكرب من كثافة الهواء مبقدار  -

 .  مره20املاء له قدرة عىل امتصاص الحرارة اكرب من الهواء مبقدار  -
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 % . 25االنعكاس البرصي يحدث تكبري لألجسام تحت املاء مبقدار  ظاهرة -

 %25تبدو لنا األجسام اكرب و اقرب مبقدار  يعني

  سلوك الضوء -

إىل  عند اخرتاقه لصفيحة املاء عده سلوك أولها انعكـاس كميـه مـن الـضوء يحدث للضوء

يتبعـرث  وأخـريا خارج املاء ثم يحدث انكسار للضوء ثم يحث امتصاص لكميـه مـن الـضوء

معينـه مـثال  لذلك يحدث اختفـاء بعـض األلـوان عنـد أعـامق الضوء من األجسام العالقة

 . وهكذا  أوال ثم اختفاء اللون الربتقايل ثم األصفر اختفاء اللون األحمر

يـدل  يعتمد بشكل أسايس عىل العمق أوال و كل ما يكون اللون ازرق غـامق لون البحر -

عـرشة أمتـار  ا أما اللون األخرض الفاتح فهو عمق بـسيط فيحـدودعىل أن العمق كبري جد

 . املكونة فيه حسب طبيعة القاع و األحياء الدقيقة ويعتمد لون البحر عىل

املـاء   مـن3سـم1الكالوري هو مقدار الحرارة الالزمةلرفع درجة حراريـة واحـدة ملقـدار -

 .املقطر
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 : قاعدة ارخميدس -

وزن املاء  الجسم يالقي قوة دفع من أسفل إىل أعىل تساويإذا غمر جسمام يف سائل فان 

 . املزاح و تعادل حجم الجسم

لكـل \2بوصه\رطل 445.= و مقدار ضغطه . طل 64= قدم مكعب من ماء البحر 1وزن  -

 . قدم

= و مقــــدار ضــــغطه . رطــــل 62.4=  قــــدم مكعــــب مــــن املــــاء العــــذب 1وزن 

  . لكل قدم\2بوصه\رطل0.433

 املاء مقدار ضغط* حجم الجسم بالقدم الكعب = اء املزاح بالرطل إليجاد مقدارامل
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 29 من الجانب العالجي: ثانيا 

 31 من الناحية النفسية و االجتامعية: ثالثا 

 32 من الناحية االقتصادية: رابعا 

 34 فوائد السباحة لألطفال: خامسا

 37 ذايئ للسباحةالتنظيم الغ: سادسا

 41 تعليم السباحة: الفصل الثالث

 43 السباحة أنواع :أوال

 45 مةاحتياطات األمان والسال: ثانيا

 58 الطفو عىل سطح املاء ومقاومة التيار املايئ: ثالثا



 الدليل الريايض الشامل يف تعليم رياضة السباحة 
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 60 التدريب عىل الربمجة الذهنية لسباحني : رابعا

 63 االنتقال يف املاء: خامسا

 66  قبل السباحةتدريبات ما: سادسا

 90 التدريب االحرتايف عىل مبادئ السباحة : سابعا

 125 القفز يف املاء: ثامنا

 133 )إطار نظري(الغوص: الفصل الرابع

 135 أنواع الغوص: أوال

 137 طرق الغوص تحت املاء: ثانيا

 140 مخاطر الغوص :ثالثا

 143 فسيولوجيا الغوص: رابعا

 148  فيزياء الغوص: خامسا

 155 املراجع
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