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 تقديم
 أبوالعال أحمد عبدالفتاح. د.بقلم أ

 
رشفتني بتقدميه األستاذ  يف مجال السباحة ًا جديدًايسعدين ويرشفني أن أقدم للمكتبة العربية مؤلف

 فحيـنام يحمـل الكتـاب .من عنوانه -كام يقولون يبان  - ويف الحقيقة أن الكتاب . عرايبه سمريةالدكتور

 ويضاف إىل ذلـك أيـضا أن ،أسم مؤلفته الغالية فهذا وحده عنوان كفيل بالثقة وضامن النجاح والفائدة

 فهـذا يعنـي أن الكتـاب .م والتـدريب والتنظـيمالكتاب يتناول محاور السباحة األساسـية وهـي التعلـي

 2016 فقد أكدت نتائج دورة ريودي جانريو .يناقش ويستعرض قضايا علمية نحن يف أمس الحاجة إليها

مدى الحاجة إىل العودة لتدارك ما فاتنا يف مراحـل تعلـيم الـسباحة األوىل حيـث مـن الـصعب وصـول 

هارات األساسية التي كان يجب أن نهتم بها ونركز عليهـا منـذ السباح إىل األوملبياد وهو يفتقد إحدى امل

كـام يتنـاول الكتـاب  ، وال نتعجل تسجيل األرقـام ورسعـة األداء يف هـذه املراحـل،مراحل التعليم األوىل

عملية التحول من املرحلة التعليمية إىل املرحلة التدريبية وهي مرحلة حرجة تتطلب قدرا مـن الخـربة 

م يتناول الكتاب جوانب هامة يجـب أن يـتحىل بهـا معلـم ومـدرب الـسباحة والطفـل  ث.والصرب والفن

 فكم من املآيس حـدثت نتيجـة جهـل ، وهي اتقان عملية إنقاذ الغرقى واإلسعافات األولية،السباح ذاته

وينتقل الكتـاب لعـرض كيفيـة تنظـيم بطـوالت ومهرجانـات . املعلم أو املدرب لطرق اإلنقاذ واإلسعاف

 .لسباحةالدويل لقانون ال ويختتم الكتاب فصوله ب،السباحة

 ،ومن العرض السابق يتضح أن هذا الكتاب ولد يف وقته ونحن يف أمس الحاجـة لكـل معلومـة فيـه

وسوف يكون عونا ملعلم السباحة واملدرب واإلداري واملحارض وطالب الرتبية الرياضية وأولياء األمـور يف 

 وانترشت مدارس ،رياضة شعبية انترشت مامرستها يف شتى األماكن بعد أن أصبحت السباحة ،كل مكان

 وزيادة اهتامم املعلمني واملدربني والـسباحني ،تعليم السباحة املزدحمة باألطفال يف كل أرجاء وطننا العريب

   وعــىل ثقــة أن،وأوليــاء األمــور يف التعــرف بــشغف ونهــم عــىل كــل مــا هــو جديــد يف مجــال الــسباحة
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د االهتامم والعناية واالستفادة لكل العاملني واملتصلني يف املجـال الريـايض عامـة ومجـال ينال هذا الجه

 .السباحة خاصة

 

 

 

 ........ ويل التوفيقالـلـهو

 

 

 أبوالعال أحمد عبدالفتاح. أد
 

لوجيا الرياضة ووكيل ورئيس أستاذ فسيو

كلية الرتبية الرياضية جامعة -أسبق قسم 

 حلوان
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 ابمقدمة الكتـ
 

". ًحق الولد عىل الوالد أن يعلمه الكتابة والـسباحة والرمايـة وأن ال يرزقـه إال طيبـا: " الـلـهقال رسول 

 .الـلـهصدق رسول 

 السباحة الكتـساب اإلنسان فحول البحار واألنهار تعلم ، تاريخ البرشية بدءيعود تاريخ السباحة إىل

ً إىل أخرى، أو لينجو بحياته هربا من الوحوش الربية إمـا رزقه وتوفري ما يلزم للغذاء واالنتقال من ضفة

ًبجسده أو مستخدما لوحا خشبيا   .رجليهذراعيه و أو من خالل تحريك ًمجدفا أو مستخدما ً

يتنوع شكل املامرسة يف الوسط املايئ تبعا للهدف املنشود؛ فالسباحة من الرياضات املائية التي لهـا 

 كـام أنهـا تناسـب كـال ، تكامـل شخـصية الفـرد مـن جوانبهـا املتعـددةشعبيتها وروادها ألنها تسهم يف

ويحتاج تعلـيم الـسباحة إىل عنايـة خاصـة وذلـك لـضامن إكـساب . ريةمعراحل الاملالجنسني يف جميع 

 مبا ينسجم وطبيعة جـسم الفـرد مـن ،املبتدئني املهارات األساسية الالزمة للوصول إىل املستوى املطلوب

 وذلك بسبب مغايرة وسط املامرسة ، مع عدم إغفال الجانب النفيس،ة والفسيولوجيةالنواحي الترشيحي

 .  أفضل النتائجهم يف الوصول اىلوهذا يسعن الوسط األريض 

ًسوف أتناول يف هذا الكتاب عرضا موجزا للتعريـف مبيـادين الرياضـات املائيـة، وأخـص بـالتعريف  ً

 التدريـسيةبـالخطط  املـساقات أو املواد هي ضمندين واملوسع رياضة السباحة كونها إحدى هذه امليا

 وسأشـري إىل الخطـوات ،طـرق وأسـاليب تعلـيم الـسباحة أسس و كام سأتناول،بكليات الرتبية الرياضية

ــيم طــرق الــسباحة  الزحــف عــىل ( التعليميــة وأهــم النقــاط الفنيــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تعل

كـام سـوف أتطـرق إىل األسـس العلميـة ). حة الفراشـة سـبا، سـباحة الـصدر،الزحف عىل الظهر،البطن

لتدريب السباحة من الناحية الفسيولوجية وامليكانيكيـة وكيفيـة تـصميم الـربامج  التدريبيـة للـسباحة 

 .التنافسية

ًكام وسأتناول يف هذا الكتاب جزءا خاصا عن اإلنقاذ واإلسعافات األولية ً.  
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باحة وذلــك مــن خــالل تنظــيم وإدارة درس الــسباحة وأعــرض نبــذة عــن التنظــيم واإلدارة يف الــس

تـم االعـتامد عـىل قـد و ،لبعض جوانـب قـانون الـسباحة الـدويل وأخريا عرضا ،والبطوالت واملهرجانات

 أجزاء الكتاب إىل جانب االعتامد عىل خربايت العلمية والعملية  منء جزاملراجع العلمية الحديثة  يف كل

 العـيل القـدير أن يكـون هـذا الـلــهأرجـو مـن  ، ويف مجال اإلنقـاذيف مجال تدريس وتدريب السباحة

ًومعينا للمدرسني واملدربني ومرجعـا ألبنـايئ طلبـة كليـات الرتبيـة  ،الكتاب لبنة طيبة يف مجال السباحة ً

 . والنجاح التوفيقالـلـهونسأل  يف هذا املجال ً شيئاملة أن أكون قد أضفتآ الرياضية،

 

 

 ـي عرابـد سميـره.أ
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 ل األولــالفص

 

 ةــات املائيــالرياض

 

 .مقدمة عامة عن الرياضات املائية 

 .ات املائيةــ أنـواع الرياض 

 . ةـاحــ السب 

 .ـسـالغط 

 .ـوصـالغ 

 . اءـرة املـك 

 .فـالتجدي 

 .ى املاءــالق علـزـاالن 

 ).البالية املايئ(السباحة اإليقاعية  

 .واربـاق القــسب 
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 :أهداف الفصل 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/ ذا الفصل إىل إكساب الطالب  يهدف ه

 .ماهية الرياضات املائية -1

 .أنواع الرياضات املائية -2

 .األدوات املستخدمة يف كل نوع من الرياضات املائية -3

 .طرق التحكيم وأهم القواعد القانونية لكل نوع من الرياضات املائية -4

 

 : املخرجات

 : يف نهاية هذا الفصل أنالقارئ/ يتوقع من الطالب 

 . يدرك ماهية الرياضات املائية -1

 : مييز بني أنواع الرياضات املائية من حيث -2

 .وعــل نـف بكــالتعري 

 .ةـدمــاألدوات املستخ 

 .مــطريقـة التحكي 
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 الرياضات املائية
 

 مقدمة عامة عن الرياضات املائية  -

ع إىل العصور األوىل سواء كانت هذه املامرسـة مـن إن مامرسة اإلنسان لبعض الرياضات املائية ترج

ًوأعترب تعلم اإلنسان لهذه الرياضات أمرا طبيعيـا نتيجـة . أجل البقاء وكسب الرزق أو للتسلية والرتويح ً

 .التكيف مع البيئة املحيطة ومواكبة التطور الطبيعي للحياة

 ،املـايئ كوسـيلة للتحـرك فيـهوسميت الرياضات املائية بهذا االسم نسبة إىل اسـتخدام الوسـط 

وقد اتخذت  ،سواء كان ذلك بالجسم بشكل مبارش أو من خالل استخدام بعض األدوات أو األجهزة

ًالرياضات املائية مكانـا متقـدما يف مجـال الرياضـة التنافـسية  وهـي تـسمو عـىل كـل الرياضـات ،ً

 ورمبـا ميـد يـد العـون ، الغـرقواألنشطة البدنية املختلفة لتضمنها قدرة الفرد عىل إنقاذ نفسه من

ورغم التباين الواضح بني أنـواع هـذه الرياضـات مـن . واملساعدة لنفس برشية توشك عىل الهالك

 أال وهـو بنـاء ،حيث طرق املامرسة والقوانني التي تحكمها وتنظمها إال أنها تصب يف اتجـاه واحـد

 .الشخصية املتكاملة

 :أنواع الرياضات املائية 

السباحة والغطس والغوص وكرة املاء والتجـديف واالنـزالق عـىل املـاء :ياضات املائية ومن أنواع الر

 : وتاليا عرضا موجزا لهذه األنواع،) كاباك –كانو (والسباحة اإليقاعية وسباق القوارب 

 : ـةـالسباح* 

عـن طريـق  وهى إحدى أنواع الرياضات املائية التي تستخدم الوسـط املـايئ كوسـيلة للتحـرك فيـه

 وذلـك لرفـع مـستوى كفـاءة الفـرد مـن الناحيـة البدنيـة ،تحريك الذراعني والـرجلني والجـذع والـرأس

 .واملعرفية واالجتامعية
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 :وتنقسم السباحة إىل

 : سباحة املنافسات-1

    . السباحة الحرة 

 . سباحة الظهر 

 . سباحة الصدر 

 .سباحة الفراشة 

 .الفصل الثالثبالتفصيل يف وسوف يتم تناولها 

 : سباحة املسافات الطويلة -2

 ،ويرشف عليها االتحاد الدويل لـسباحة الهـواة وتجـرى مـسابقاتها يف البحـار أو األنهـار أو القنـوات

 ويـتم تحديـد املـسار للـسباحني املـشاركني يف ،لـةبطو ال نظـام وتعلـيامتيفحسبام يتم االتفـاق عليـه 

كام يف قوارب عىل خط سري السباحني وميكـن أن املسطح املايئ املستخدم، ويقوم مبتابعة هذا السباق ح

 .يتم إمداد السباحني باملاء والعصري أثناء السباق

 : السباحة الرتويحية-3

ال يخضع هذا النوع من السباحة إىل قوانني أو طريقة محددة يف األداء أو مسافات معينة، ومتـارس 

مة وتـستخدم لقـضاء وقـت الفـراغ مـن قبـل يف املسطحات املائية التي تتوفر فيها عوامل األمان والسال

 .جميع الفئات العمرية يف مختلف املراحل السنية للجنسني ومن جميع طبقات املجتمع

 : السباحة العالجية-4

 وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن التمرينـات ،ميارس هذا النوع من السباحة تحت إرشاف مختصني

 .تهدف إىل تأهيل وتقوية األجزاء الضعيفة من الجسم
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  :سـالغط* 

هو أحد أنواع الرياضات املائية التي تتطلب اسـتعدادات نفـسية وصـفات عقليـة خاصـة وموهبـة 

حيث يقوم مامرسيها بأداء الحركات الجمبازية يف الهـواء  ، ومتتاز بالرشاقة والقوة والتوازن،حركية عالية

 أن تؤدي حركات الغطس يف مسبح ومن ثم الدخول إىل املاء بطرق مختلفة متيزها املتعة واإلثارة، يجب

 : وتؤدى مسابقات الغطس بشكلني هام،مرت)1.80(ال يقل عمقه عن 

 :مسابقات السلم الثابت-1

 . من ارتفاع خمسة أمتار-

 . من ارتفاع عرشة أمتار-

 :مسابقات السلم املتحرك-2

 . من ارتفاع مرت واحد-

 . أمتار3 من ارتفاع -

 :ات األساسية التالية وتتكون حركات الغطس من املجموع

 .وتبدأ حركاتها باملواجهة للامء والدوران يف نفس االتجاه: املجموعة األمامية .1

 .وتبدأ حركاتها باملواجهة الخلفية للامء والدوران يف نفس االتجاه: املجموعة الخلفية .2

 االتجـاه وتبدأ حركاتها باملواجهة للامء والـدوران يف): املعكوسة(املجموعة األمامية الخلفية  .3

 .الخلفي

وتبدأ حركاتها باملواجهـة الخلفيـة للـامء والـدوران يف ): داخلية(املجموعة الخلفية األمامية  .4

 .االتجاه األمامي

وتبدأ حركاتهـا باملواجهـة األماميـة أو الخلفيـة مـع أداء اللـف : مجموعة الدوران مع اللف .5

 .حول املحور الطويل للجسم

 .أ بالوقوف عىل اليدين وهي خاصة بالسلم الثابتوتبد: مجموعة الوقوف عىل اليدين .6
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  :ـوصـالغ* 

يعترب الغوص من رياضات التحدي فهي تتطلب سامت خاصـة مـن مامرسـيها كالـشجاعة واملثـابرة 

 : وتحتاج إىل أدوات ومعدات خاصة مثل، كامواإلقدام وفهم واستيعاب إشارات الغوص

واألنف وال تسمح بتـرسب املـاء إىل الـداخل يتألف من غرفة مطاطية تغطى العينني : القنـاع -

 .وتغطى هذه الغرفة بنافذة زجاجية تسمح بالرؤيا

 ويستخدم للتـنفس أثنـاء الـسباحة إمـا ،يصنع من املطاط أو البالستيك أو األملنيوم: وبـاألنب -

 .بأن يخرج طرفه العلوي من املاء فينتقل الهواء الطبيعي أو يتصل بقارورة الهواء

 .و الجهاز الذي يوصل بني قارورة الهواء وفم الغواصه: ددــاملم -

 .يرتديها الغواص لتساعده عىل الطفو: اةـسرتة النج -

 .تحمى الجسم من الخدوش والربد: بدلة الغواص  -

 .يضم قطعا من الرصاص إلنزال الغواص إىل العمق: زامــالح -

 .املطاطيضعه الغواص يف رجليه بهدف ترسيع السباحة وهو مصنوع من : ـفـُالخ -

ويضاف إىل ما سبق من أدوات؛ خنجر ومصباح وساعة ميكانيكية وساعة للضغط وآلـة تـصوير مـع 

 .رضورة وجود قارب مرافق

 :وصـواع الغـأن
 .الغوص بكتم النفس ويكون إىل أعامق بسيطة وملدة زمنية قصرية .1

ًمـرتا 60دقيقـة، وال يجـوز الغـوص ألكـرث مـن 45الغوص مع قارورة الهواء وهي تكفـى ملـدة  .2

 .بالعمق

 :اء ـكـرة امل* 

 ، حيـث تـتم املنافـسة فيهـا بـني فـريقني، بـشكل فرقـيارس متـ،رياضة مائية جامعية

  يـضم الفريـقكـام  ،دهم حـارس للمرمـىويتكون الفريق الواحـد مـن سـبعة العبـني أحـ
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 هـذه  ملـا تتطلبـه،يجيدون السباحة مبستوى عـالممن عبون  العبني احتياط، ويجب أن يكون الالستة 

ولكـرة املـاء قـوانني وقواعـد وتعلـيامت . اللعبة من رسعة فائقة يف الهجوم والدفاع واملراوغـة والخـداع

 10 ويكـون زمـن الـشوط الواحـد ، دقيقة، وتقسم اىل شـوطني20خاصة بها لتنظم اللعب، مدة املباراة 

وقعـه يف امللعـب يف  بتبـديل م بالتصويب يف مرمى الفريق املنـافس كـام يقـوم ويقوم كل فريق،دقائق

 .ويستبعد أي العب ال يحرتم القوانني ، األولنهاية الشوط

 : أهم األدوات الالزمة للعبة كرة املاء 

 : امللعب

  ويجـب أن ،)م عـرض17×م طـول 25( وللـسيدات ،)م عرض20×م طول 30( امللعب للرجال أبعاد

 . م يف أي نقطة من ساحة امللعب1.8اليقل عمق املاء عن 

 :فاألهدا

 ويجـب تثبيتهـا ،تصنع قوائم الهدف والعارضة من الخشب أو املعدن أو مـادة صـناعية بالسـتيكية

 .مرت3 ويبلغ عرض األهداف من الداخل ،عند نهايتي ساحة امللعب

 :الكــرة 

يجب أن ال يقل محيطهـا عـن  و ،وء خارجيتمصنوعة من مادة غري نافذة للامء وبدون خياطة أو ن

 .غرام )450-400( ويرتاوح وزنها ما بني ،مس 70 م وال يزيد عنس 71

 :أغطية الرأس

يلبس أفراد أحد الفريقني أغطية رأس زرقاء والفريق اآلخر أغطيـة رأس بيـضاء، أمـا حـراس املرمـى 

للفريقني فيلبسان أغطية رأس حمراء، ويتم تثبيت أغطية الرأس تحت الذقن برباط قوي، وهي مرقمـة 

، أمـا العبـي الفريـق )1( ويأخـذ حـارس املرمـى غطـاء رأس رقـم ،مسـ 10فـاع من الجانبني بأرقـام بارت

 .13-2فيأخذون غطاء الرأس أرقام من 
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 التجديــف*

، وكانـت أول مـشاركة 1936أدرجت هذه الرياضة ضـمن برنـامج األلعـاب األوملبيـة يف بـرلني عـام 

 يـستوعب ،م2000قيم بطول وتحتاج هذه الرياضة إىل مجرى مايئ مست. 1948للسيدات يف دورة لندن 

م بعد خط الوصول كامتداد ملجرى الـسباق، أمـا طـول 100ويفضل وجود مسافة . أربع فرق عىل األقل

 .م1500املجرى يف سباق السيدات والناشئني فينخفض إىل 

 مختلفة من القوارب املصنوعة بطريقة فنية مـن ألـواح خـشبية ذات ًعاوتتطلب هذه الرياضة أنوا

تحتوي املسابقات ذات املجدافني عـىل املـسابقات . ات معينة تختلف باختالف نوع القاربأوزان وقياس

 وتحتـاج إىل قـارب خفيـف الـوزن ويـستلزم براعـة هائلـة  فـأي خلـل يف ،الفردية والزوجية والرباعيـة

 . الرضبات يخل توازن القارب

 :لألدوات املستخدمة يف القاربوفيام ييل عرض 

قارب عىل مقعد ثابت لقائد الدفة وعدة مقاعد متحركة لباقي الفريـق، أمـا يف يحتوى ال: دـ املقاع-

 .حالة القارب الفردي فيكون مقعد متحرك واحد

 .ويعرف بالقبقاب لتثبيت قدم الالعب:  ك القدمـماس -

 .ميسك بها املجداف) S(وهي عبارة عن حلقة من الحديد بشكل حرف:  ـةـالشكـرم -

 .سم عن مستوى الكريس18-15قدار رتفع مبيو: دافــاملج -

 .وهي عبارة عن قوائم حديدية تحمل املجداف: رـالريج -

 .وهي قطعة حديدية تثبت املجداف: كـاسـامل -

 .يتم بواسطتها التحكم باتجاه القارب: ة ــدفـال -

 .سم16سم وعرضه 260مصنوع من الخشب املتني وزنه خفيف يبلغ طوله : دافــاملج -

عبارة عن جسم معدىن طاىف يصنع عادة من الحديـد يـستخدم كعالمـات مالحيـة أو : الشمندورة -

 . كذلك تستخدم لتحديد مداخل املوانئ و األنهار،أرشادية
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 االنزالق عىل املاء* 

 :إحدى الرياضات املائية التنافسية وتنقسم إىل ثالثة أقسام

 :  زـالقف.1

 م 1.53سـنة، وارتفـاع 25-18ن  م للرجال مـ1.83ع ل بارتفاـح مائـويتم القفز علـى منحــدر مسط

 ويجب أن يتخذ اللنش خط سري مواز للمنحـدر وعـىل جانبـه ،للنساء وباقي املراحل السنية من الذكور

 .األمين

 :رج ــالتع.2

بيـنام يتـأرجح املتـسابق ويجتـاز سـتة  ، طريقة يف منتصف خط سـري التعـرج)اللنش( الزورق يشق

وعىل املتسابق أن يتبع اللنش من خالل البوابة الرئيسية يف نهاية خط  ،لخارجيشمندورات من جانبها ا

 .السري

 : املهاريةوضاعاالنزالق باأل.3

رة  وتوجد قواعد لكل فق،كال النهايتنيوتؤدي عىل خط سري مستقيم له مداخل من الشمندورات يف 

 .مهارية

بشكل متقن وبدون تتم مامرستها تى وتحتاج هذه الرياضة إىل أدوات وتجهيزات رياضية خاصة ح 

 : وأهم هذه األدوات ،إصابات

 :زالجـامل .1

 .سم17سم، وعرضه 175مزالج منفرد يف التعرج طوله  -

 .ً ومستديرا من األمام والخلف،سم20سم وعرضه 14مزالج مزدوج للحركات الفنية طوله  -

 .سم17سم وعرضه 180مزالج مزدوج للقفز طوله  -

 :لـالحب .2

 وينتهـي مبقـبض خـشبي ،غـم ك590ل ضغط مقـداره م ويحت،مس6.35لغ قطره وهو حبل طويل يب

 .متني ميسك به املتزلج
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 :رة ـالست .3

 .  يرتدي املتزلج سرتة من املطاط بهدف التخفيف من الصدمات والوقاية من اإلصابات

 )البالية املايئ(السباحة اإليقاعية * 

 الـدمج بـني مهـارات الجمبـاز والـسباحة وهي رياضة أوملبية تتطلـب ،هي إحدى الرياضات املائية

 وتتطلب القـوة والتحمـل والرشـاقة والتوافـق وتعمـل ،يف شكل رقصات عىل اإليقاع املوسيقي والرقص،

ًوتخضع جميع البطـوالت الدوليـة للـسباحة اإليقاعيـة طبقـا لقـوانني االتحـاد . عىل تطوير روح الفريق

ة اإليقاعيـة إىل مـسابقات فرديـة وزوجيـة وفرقيـه وتقسم مسابقات السباح). FINA(الدويل للسباحة 

 كـانون 31سـنة وذلـك حتـى 15ويجب أن يكون عمر العبات السباحة اإليقاعية أقل من . وتشكيل حر

 .األول يف سنة البطولة

وتقوم اللجنة الفنية لإلتحاد الدويل كل أربع سنوات باختيـار الحركـات ملرحلـة العمـومي ومرحلـة 

 باختيار الحركات اإلجباريـة وتحديـدها يف املـسابقات الفرديـة والزوجيـة والفـرق كام وتقوم. الناشئات

 .وذلك بعد موافقة االتحاد الدويل للسباحة

 :األدوات واألجهزة الالزمة ملامرسة السباحة اإليقاعية -

 .ًويتم تصميمها خصيصا لتناسب الفكرة األساسية للعرض: سـاملالب .1

 .ًملنع دخول املاء إىل األنف تجنبا لإلصاباتيوضع عىل األنف : فــمشبك األن .2

 .لتثبيت الشعر أثناء األداء) جل(يستخدم مادة من الجيالتني : مادة لتصفيف الشعر .3

 .مشبك شعر للزينة ويصنع من مادة متأللئة يوضع عىل شعر الالعبات: رـة الشعـزين .4

 .الفنيهي أجهزة خاصة للعروض املوسيقية املصاحبة لألداء : زة الصوتــأجه .5
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ميكروفون خاص النتقال الصوت تحت املاء حتى يتسنى لالعبات سـامع : ون املايئـامليكروف .6

 .صوت املوسيقى تحت املاء

 :مواصفات حامم السباحة املناسب للسباحة اإليقاعية * 

 .م27ْ-25م، درجة حرارة املاء من 4-2.80م، عمق من 25م، عرض 30طول 

 ) كاباك -كانو(سباق القوارب * 
هي إحدى الرياضات املائية التـي أدرجـت ضـمن برنـامج األلعـاب األوملبيـة يف دورة بـرلني سـنة و

وقد شكل أول إتحاد دويل لكانوي كاباك سنة ،فئة للسيدات) 1948(فئة للرجال،ويف دورة سنة ) 1936(

متعـرج  او يف خـط ، يف خط مستقيم ومياه ساكنة بعمق ثالثة أمتارإماويجري سباق القوارب ). 1924(

 مرت والتعرج يف800 يشتمل عىل نوعني؛ االنحدار الرسيع يف األنهار ملسافة هو الذي  و،يف مجاري األنهار

 .سباق اجتياز املعابر بني الصخور دون ملسها يف أقل زمن ممكنو ،مرت800مجاري األنهار ملسافة 

 وي األوملبية نسباقات الكا* 
باسـتخدام مجـداف واحـد ذي ) C(ز لقارب الكانو بحرف  ويرم،      وهذه الرياضة خاصة بالرجال

 : وهي،صفحة عريضة تنقل من اليمني إىل اليسار

  )C, C2(. م فردي وزوجي وتعرف بـ 500 .1

 ).C, C2(مرت فردي وزوجي وتعرف بـ  1000 .2

 مقاييس قارب الكانوي 

 .سم60مرت وعرضه 2.4طوله :  القارب الفردي-

 .سم80عرضه مرت و4.58طوله :  القارب الزوجي-

 سباقات الكاباك األوملبية 

 وتجـرى سـباقات دوليـة ،ويتم التجديف فيه من الجهتني بالتناوب)K(ويرمز لقارب الكاباك حرف 

 : وهي،للسيدات والناشئني يف الفردي فقط

 ).K1,K2( مرت فردي وثنايئ 500-
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 ).K1، K2،K4( مرت فردي وثنايئ ورباعي 1000-

 مقاييس قارب الكاباك *

 .كغم12 وزنه ،سم 51 عرضه، مرت 5.20الكاباك الفردي طوله  -

 .كغم18 وزنه ،سم 55 عرضه ، كغم 618 الكاباك الثنايئ طوله -

 .كغم30 وزنه ،سم 90 عرضه ، مرت 11 الكاباك الرباعي طوله -
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 أسئلة الفصل األول
 ةـالرياضات املائي

 :السؤال األول 

 ،ي يعود تاريخ بدايتها إىل بدء تـاريخ البـرشيةتل الرياضات املائية اىحداتعد السباحة 

 .فاإلنسان البدايئ تعلمها الكتساب رزقه وتوفري غذائه واالنتقال من مكان إىل آخر

 وما هي أقسامها املختلفة ؟–عرف السباحة -

 :ـيـالسؤال الثان

 مـن الرشـاقة والقـوة والتـوازن ٍ عـالٍقـدربال تقترص رياضة الغطس عىل متتع مامرسها 

ً بل تتطلب مواصـفات عقليـة خاصـة وموهبـة حركيـة عاليـة نظـرا لتطلبهـا أداء ،فحسب

 . ثم الدخول إىل املاء بطرق مختلفة ومثرية لإلعجاب واإلثارة،حركات جمبازية يف الهواء

 ما هي أشكال الغطس؟-أ

 ما هي املجموعات األساسية لحركات الغطس ؟-ب

 :ث  ـالسؤال الثال

لكن هـذه األدوات ،ات ومعدات خاصة لنجاح مهمة الغواصتتطلب رياضة الغوص أدو

ًواملعدات تعد عوامل مساعدة ال يكتمل دورها إال بامتالك من يستخدمها قدرا عاليـا مـن  ً

 .الشجاعة واإلقدام واملثابرة والتحدي

 ما هي األدوات الرضورية والالزمة لرياضة الغوص ؟-أ

 ما هي أنواع الغوص ؟-ب

 :رابعـالسؤال ال

  تتم عملية املنافسة وتكوين الفرق واحتساب النقاط والتبديل يف رياضة كرة املاء ؟كيف

 :سـالسؤال الخام
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 ما هي األدوات الالزمة للعبة كرة املاء ؟-

 :ـادس ـالسؤال الس

 وكانت أول 1936أدرجت رياضة التجديف ضمن برنامج األلعاب األوملبية يف برلني عام 

 . دورة لندن يف1948مشاركة للسيدات عام 

ما هي االحتياطات واملتطلبات األساسية ألداء هذه الرياضة ؟مع ذكر األدوات الواجب -

 توافرها يف القارب الذي يجب أن يتسلح بها قائد الدفة وباقي الفريق ؟

 :عــالسؤال الساب

 ما هي أقسام رياضة االنزالق عىل املاء ؟-

 :نـالسؤال الثام

ىل املاء بطريقة آمنة وبـدون إصـابات فـإن هـذا يتطلـب حتى تتم مامرسة االنزالق ع-

 ما هي هذه األدوات ؟ –خاصة توفر أدوات 

 :عـالسؤال التاس

رياضـة مائيـة مركبـة تتطلـب الـدمج بـني الجمبـاز والـسباحة والـرقص  "البالية املـايئ"

وافـق والدقـة العاليـة يف  الت،وتتطلب امتالك الفرد قدرات عالية من عنارص اللياقة البدنية

 .العضيل العصبي

 ؟"البالية املايئ"ما هي األدوات واألجهزة الالزمة ملامرسة السباحة اإليقاعية -أ

 ؟" البالية املايئ"ما هي مواصفات حامم السباحة املناسب للسباحة اإليقاعية -ب

 :ـرـالسؤال العاش

 اذكر مقاييس قارب الكانوي ؟ ما هي سباقات الكانوي األوملبية ؟

 :رـلحادي عشالسؤال ا

 أذكــر مقاييس قارب الكاباك؟ ما هي سباقات الكاباك األوملبية ؟
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 ـيـل الثانـالفص

 

 ةــان والسالمـماأل

 

 حـة يف املسابـعوامل األمان والسالم -

 

 باملكان عوامل األمان والسالمة املرتبطة  -

 

 عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالصحة -

 

 مة املرتبطة بالسلوكعوامل األمان والسال -
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  :أهداف الفصل

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 .فرادالعوامل التي يجب أن تتوفر يف املسابح لتحقيق عامل األمان والسالمة لأل -1

 .كيفية تعقيم املياه والرشوط الصحية لها -2

 .والسالمةالسلوك الشخيص القويم لتحقيق عامل األمان  -3

 

 : اتـاملخرج

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 .الصحة، وبالسلوكب بني عوامل األمان املرتبطة باملسبح، ويزمي -1

 .يعطي اإلرشادات املناسبة يف املواقف املختلفة لتحقيق عوامل األمان والسالمة -2

ام بالقواعد التي تـساهم يف تـوفري ًيكون قادرا عىل وضع قامئة تحث رواد املسبح عىل االلتز -3

 . عوامل األمان والسالمة لهم ولآلخرين
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 عوامل األمان والسالمة يف املسابح* 

 العوامل التي يجب أن تتوفر يف املسابح لتحقيـق األمـان والـسالمة اىلسوف نتطرق يف هذا الفصل 

 .لألفراد رواد املسابح والعاملني فيها

والسالمة هي قوانني وضعت من قبـل اللجـان الدوليـة للمـسابح بهـدف تطبيقهـا إن عوامل األمان 

تعــرض املامرســني للحــوادث  املــسابح بالــصورة التــي تــضمن عــدم يفوتوفريهــا مــن قبــل املــسؤولني 

 عـدم تـوفر عوامـل ً،وكثريا ما تحدث اإلصابات أو حاالت الغـرق نتيجـة اإلهـامل أو التهـور أوواملخاطر

 .األمان والسالمة

 :تنقسم عوامل األمان والسالمة إىل

 .)املسبح(املكان عوامل األمان والسالمة املرتبطة ب -

 .عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالصحة -

 .عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالسلوك -

 -:كان عوامل األمان والسالمة املرتبطة بامل* 

 يف املسابح من مادة ال ينفذ منها املاء، وأن تكـون يجب أن تكون مواد البناء املستخدمة: ط ـالحوائ

 . ملساء ال تترسب منها املياه وأن تكون متوازية ورأسية ويسهل تنظيفها السباحة حامم حوضحوائط

يجب أن تكون مادة شديدة الصالبة، وغري قابلـة لالمتـصاص والرشـح ويفـضل أن تكـون : ـةـاألرضي

 أي شـق أو كـرس أو  حـامم الـسباحة يجـب أن ال يكـون يف حـوضباللون األبيض أو األزرق الفاتح، كام

 .فتحه حتى ال ترتاكم فيها الرواسب غري النظيفة

غلـق للحاميـة، كـام يجـب أن تتـوفر حكـم اليجب أن تغطى مصارف املـسبح بـشبك م: ـارفـاملص

 سـحب  لـضامن سـهولةةحاسب حوض حامم الترصيف املياه عىل الحافة العلوية او عىل جدرانلقنوات 

 لتمـر يف هـذه القنـوات ثـم إىل املـصايف شـوائب مبا فيها من عطور وزيوت و،املياه من الطبقة العلوية

 .والفالتر يف غرفة املاتورات من أجل ضامن نظافة املياه طوال الوقت
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يجب أن ال ميثل الدرج املعد داخل املاء عائقا للمامرسني ولذلك يجب أن يصمم بطريقة ال : درجـال

 .ًإلصابة وال تشكل خطرا عىل السباحنيتسبب ا

سـم ويـرتاوح 120يجب أن تكون هناك حافة للراحة مثبتة مع الجدران عـىل عمـق : حافـة الراحـة

 .سم وذلك من أجل تحقيق األمان والسالمة والراحة15-10عرضها ما بني 

إرشاف ويجب أن تكـون تحـت ،وهي غرفة خاصة باملضخات ومـاتورات التـشغيل: لـغرفـة التشغي

فني مختص يف أمور تـشغيل وتنظيـف امليـاه بـصورة مـستمرة ومنتظمـة لـضامن تـوفري عامـل األمـان 

كام يجب أن تكون هـذه الغرفـة يف مكـان بعيـد عـن حركـة الـرواد ،والسالمة الصحية لألفراد املامرسني

 . تعقيمومغلقة دامئا بحيث ال يدخلها إال املختص لخطورة ما تحتويه من أدوات كهربائية ومواد

تعترب مواد التعقيم من العوامل األساسـية التـي تـساعد عـىل تـوفري عامـل األمـان : مـواد التعقيــم

 ويجـب أن ، وذلك من خالل ضامن نظافة املسبح ونقاء وصفاء املياه وخلوها من امليكروبـات،والسالمة

 أهم املـواد املـستعملة يف ويعترب الكلور من. يقوم بعملية التعقيم فني مختص وله خربة يف هذا املجال

 .كوب مياه / 2سم 0.6-0.4التعقيم، ويجب أن تكون نسبته من 

  وأن تكـون،يجـب أن تتناسـب حجـرات تبـديل املالبـس مـع عـدد املامرسـني: غرف غيار املالبـس 

 ذات تصميم هنديس بسيط بحيث تحتوى عىل خزانات لضامن سالمة املالبـس والحفـاظ عليهـا وعـىل 

 .نظافتها

يجــب أن يتناســب عــددها مـع عــدد املامرســني وأن تتــوفر فيهــا امليــاه :  امليـاه والحاممــاتدورات

 .الساخنة واملجففات الهوائية الالزمة للوقاية من نزالت الربد وتحقيق السالمة الصحية لكل مشرتك

 يجب تعقيم األقدام قبل النزول إىل املاء مبواد معقمـة عنـد املـدخل الوحيـد: أحواض تعقيم القدم

 .ةحاسبنظافة املياه داخل حوض حامم الللمسبح من حجرة خلع املالبس والحاممات لضامن 
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تهدف هذه األجهزة لالطمئنان عـىل نـسبة مـواد التعقـيم ودرجـة :  املياه حالةف عنـأجهزة الكش

 .تلوث املياه وأيضا للكشف عن درجة حرارة املياه

 ،ة تشتمل عـىل كـل مـا يلـزم لإلسـعافات األوليـةيجب أن تتوفر باملسبح عيادة طبي: عيـادة طبيــة

 . مع رضورة توفر وسيلة اتصال مناسبة،وويديرها مسعف مؤهل

مينع دخول أي شخص للمياه يف حالة عدم وجود املنقذ نظرا ألهمية دوره يف تحقيق : أدوات اإلنقاذ

ة والتـي ـ مثـل  املنـص،نقـاذعامل األمان والسالمة مع رضورة توفري األدوات املعينة إلنجاز مهامـه يف اإل

 مـع مراعـاة عـدم وجـود ،توضع يف مكان يستطيع من خاللها املنقذ الكشف عىل جميع أنحـاء املـسبح

 ويجـب أن توضـع املنـصة عنـد حافـة املـسبح عنـد عمـق ،مؤثرات سلبية عليها مثل اإلضـاءة والريـاح

مكـرب و نقـاذاإلضـافة اىل عـصا  بااليتوفر أطواق النجـاة كام يجب أن ،م 1.5-م1سم وعىل بعد من 120

 .صوت واللوح الطايف

مينع السباحة تحت لوحة القفز وذلك لتوفري عوامل األمان والسالمة، أو يجب غلقها : زــة القفـلوح

 :يف حالة زيادة عدد رواد املسبح، كام يجب أن تكون مبواصفات تضمن السالمة مثل

 .أن يكون السلم خشن لعدم االنزالق-

 .حة القفز خشنة لعدم االنزالقأن تكون لو-

 .ف السلم ولوحة القفزتوفر جدار األمان عىل حواي-

، او تحـت لوحـة !)يسبحون يف األسفل! احذرالقفز(استخدام اللوحات التحذيرية فوق لوحة القفز -

 !).يقفزون من أعىل! احذرالسباحة(القفز 

 .يجب أن تكون اإلضاءة مثل إضاءة النهار: اإلضـاءة
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 :الفتــاتال* 

 : أنواع ة تقسم الالفتات إىل ثالث

ويقصد منهـا توجيـه وإرشـاد رواد املـسبح إىل األمـاكن الرئيـسية التـي يريـدون : الفتات اإلرشاد-1

 ، املـراحيض، الحاممـات،غرف الغيـار(التوجه إليها وذلك بوضع إشارة سهم مع اسم املكان املعني مثل 

 ). الكافترييا، العيادة،اإلدارة

ويقصد منها تحـذير رواد املـسبح مـن األمـاكن والـسلوكيات التـي تـسبب لهـم : فتات التحذيرال-2

 :املخاطر مثل

 .احذر القفز يسبحون يف األسفل -

 .احذر السباحة يقفزون من األعىل -

 .احذر املياه عميقة -

      .احذر القفز املياه ضحلة -

 .احذر غرفة املواد السامة -

د منها منع رواد املسبح من التعامل أو االقرتاب من بعض األماكن لسالمتهم، ويقص:  الفتات املنع-3

 :أو منعهم من بعض السلوكيات الخطرة التي ينجم عنها الحوادث مثل

 ).يف املياه الضحلة ( ممنوع القفز -

 . ممنوع الجري حول املسبح-

 . ممنوع التدخني داخل املسبح-

 . ممنوع األكل يف ساحة املسبح-

 ).سنوات يف مسبح البالغني 10ألقل من (نوع السباحة  مم-

 ومتابعـة ،يجب عمل الصيانة الالزمة لجميع األدوات املستخدمة يف املسبح والتأكـد مـن صـالحيتها

 ويجـب حفـظ سـجالت يوميـة ،ًاملياه ونظام التعقيم يوميا لتحقيق السالمة لصحة مـستخدمي املـسبح

 . لعملية الصيانة
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خطة للطوارئ والتعريف بها لكافة العاملني يف املسبح وتوزيـع األدوار وذلـك      كام ويجب وضع 

 .لعدم إضاعة أي وقت يف حالة وقوع حادث ما

 :عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالصحة * 

 -:تباع التعليامت التالية لتحقيق عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالصحة ايجب 

 .جميع رواد املسبح وذلك من خالل شهادة خلو من االمراض التأكد من الحالة الصحية ل-1

األمراض الجلديـة ( لديهم أي نوع من األمراض املعدية نعدم السامح بدخول املسبح لألفراد الذي-2

 ).واألمراض الصدرية

 . عميقةجروح أو مصابني بخدوش عدم السامح بدخول املسبح لألفراد الذين لديهم -3

 . بالنزول إىل املاء واملعدة ممتلئة بالطعام عدم السامح لألفراد-4

 .يأكلون أو يضعون أي يشء يف الفم عدم السامح لألفراد بالنزول إىل املاء وهم -5

 . عدم السباحة يف حالة الشعور بالتعب واإلرهاق-6

 .السباحة باملالبس الخاصة بالسباحة مع غطاء الرأسيجب  -7

 .ملياه قبل النزول إىل املسبح يجب أخذ الدوش والذهاب إىل دورة ا-8

 .عمل اإلحامء الكايف قبل الدخول إىل املاء لتجنب اإلصابة بالتقلصات العضليةيجب  -9

 .ماقدتعقيم األقدام قبل النزول إىل املاء يف حوض تعقيم األيجب  -10

بـوط ًتجنب الوقوف مدة طويلة بدون حركة داخل املاء وخاصة يف املـاء البـارد تجنبـا لهيجب  -11

 .درجة حرارة الجسم وحدوث التقلصات العضلية

 .عقب االنتهاء من السباحة) املايوه(تبديل املالبس املبللة يجب  -12

 .استخدام املاء الفاتر والصابون قبل وبعد النزول إىل املسبحيجب  -13

 .ًتنشيف الجسم جيدا بعد السباحةيجب  -14

 .سبح يف حالة األجواء الباردةتناول رشاب دافئ عقب الخروج من امليجب  -15
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  :عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالسلوك *

 :يجب إتباع التعليامت التالية لتحقيق عوامل األمان والسالمة املرتبطة بالسلوك 

 .نفرداميجب تجنب السباحة  -1

 .تباع القواعد والتعليامت الخاصة باستخدام مرافق املسبحايجب  -2

 .اعد والتعليامت الخاصة بالنزول إىل املاءتباع القوايجب  -3

 .يجب السباحة يف املنطقة التي تخضع إلرشاف املدرس أو املنقذ -4

 .يجب إطاعة أوامر املدرس أو املنقذ - 5

 .عدم املزاح والتهريج يف املاء -6

 .عدم الجري وإحداث صخب وضوضاء حول املسبح -7

 .لسباحةعدم استخدام أدوات اإلنقاذ يف اللعب وا -8

 .طلب املساعدة بهدوء وعدم الشعور بالذعر يف حالة التعب أو حدوث التقلص العضيليجب  -9

 إنقاذ النفس باالستلقاء عىل الظهر واملحافظة عىل الهدوء واالسرتخاء واستمرارية التـنفسميكن  -10

 .لحني وصول املساعدة
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 أسئلة الفصل الثاين

 األمان والسالمة

 

 :السؤال األول 

 حـال ًكثريا ما يتعرض رواد املسابح إىل إصابات ورمبا حاالت غـرق نتيجـة اإلهـامل يف -

 ن والسالمة يف املسابح ؟اأذكر التقسيامت املختلفة لعوامل األم،ن والسالمةاعدم توفري األم

 :السؤال الثاين 

كـان، ن والسالمة املرتبطـة باملاتعترب الحوائط واألرضية واملصارف من أهم عوامل األم -

احة بأمان ودون التعـرض ألي كل منهام يف حامية السباح وضامن مامرسته للسب وضح دور

 ؟إصابة

 :السؤال الثالث 

ما الذي يجب توفره يف الدرج وحافة الراحة وغرفة التـشغيل حتـى ميكـن اعتامدهـا  -

 ؟ن والسالمة املرتبطة باملكانامن عوامل األم

 :السؤال الرابع

ن اياه كعوامـل أمـمواد التعقيم وغرفة غيار املالبس ودورات املكيف ميكن استخدام  -

 ؟وسالمة يف املسبح

 :السؤال الخامس 

 ة لهذه املنصة ؟خاصما هي املواصفات ال ،ن والسالمةا عوامل األمأحدذ قاملنمنصة 
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 :السؤال السادس 

الرئيـسية التـي  يف توجيه وإرشاد رواد املـسبح إىل األمـاكن ًا كبريًاتلعب الالفتات دور -

 :وبالتايل يجب أن يكون هناك ،يريدون التوجه إليها

       اد ـالفتات إرش*

   الفتات تحذيــر *

 ال فتات منع *

 . مع اعطاء مثال عىل كل منهاموضح ما تعنيه كال من هذه األنواع الثالثة ؟

 :ع ـالسؤال الساب

 من أرضـيات مناسـبة وغـرف ن والسالمة بكل ما يتطلبه املسبحاال تنحرص عوامل األم-

ن وسـالمة تـرتبط بـصحة املـامرس ا بل أن هناك عوامـل أمـ.....حسبفغيار ومواد تعقيم 

 .نفسه

ن اي يجــب أن يتبعهــا املــامرس لتحقيــق عوامــل األمــتــوضــح التعلــيامت الــرضورية ال

 صحه ؟الوالسالمة املرتبطــة ب

 :نـالسؤال الثام

  والسالمة املرتبطة بالسلوك ؟ناما هي التعليامت الخاصـة بعوامل األم
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 ـثـل الثالـالفص

 

 ةـاحـــالسب

 

 

 ة ــة السباحـاهيـم -

 ةـة السباحــأهمي -

 ةـاألســس العلميـة يف تعليم  السباحـ -

 ـةـاحـم السبـرق تعليــط -

 ة ـم السباحــة يف تعليــل املعينــالوسائ -
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 :أهداف الفصل * 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول /  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب

 .التعريف بالسباحة -1

 . الحركية، العقلية، الفسيولوجية،البدنية: أهمية السباحة من جميع الجوانب  -2

 .أهم الطرق واألساليب املستخدمة يف تعليم السباحة -3

 . السباحةيمعلتأسس  -4

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 ، الفــسيولوجية،البدنيــة: ك أهميــة الــسباحة للفــرد وإنعكاســاتها عــىل جميــع الجوانــبيــدر -

 . الحركية،العقلية

 . تعليم املهارات األساسية يف السباحةديتبع األساليب والطرق املناسبة عن -
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 مقدمة 

 

 باقي األلعاب  حيث أنها تتصف يف ادائها عن،السباحة هي إحدى الرياضات املائية وعصبها األساس

األخرى بصفة االستمرار واالنسياب الدائم الذي يظهر يف العمل املستمر املتبادل بـني حركـات الـذراعني 

 ىف وسط يتصف باملقاومة املستمرة سواء من كثافة املاء أو ضغطه عىل الجسم أو ى فهي تؤد،والرجلني

ن الحركات وفق إيقاع حـريك يتناسـب لذلك يجب أن تكو.. .املاءداخل التموجات الناتجة من الحركات 

 وتكـون ، فكام هو معروف أن كل رضبة أو شدة يستغرق أداؤها فـرتة زمنيـة معينـة،وطريقة السباحة

هذه الرضبات أو الحركات متكررة ومركبة حيث يتبادل العمل خاللها بني الـذراعني والـرجلني والـرأس، 

 وكلـام ،لعضالت أي التبادل بـني العمـل والراحـةويحدث خالل هذه الفرتات الزمنية إنقباض وإنبساط ا

 وبالتايل يحـدث االقتـصاد يف الجهـد ،كان هذا التبادل انسيابيا كلام كانت القوة الناتجة يف اتجاه الحركة

 . حيث تتجمع قوة الدفع يف اللحظة املناسبة ويتحقق الهدف املنشود،وعدم الشعور بالتعب

 ةـأهميـة السباح

ة كاملة ألنها تحـرك معظـم عـضالت الجـسم مـام يـنعكس عـىل الكفـاءة تعترب السباحة رياض

 كام تعمل عىل تحسني الجوانب الفسيولوجية نتيجة للضغوط البدنية الواقعة عىل جـسم ،البدنية

تشكل الـسباحة صـورة فريـدة متكاملـة   كام، وهذا يزيد من مقاومة الجسم لألمراض،املامرس لها

سيها مستوفية االغراض الرتبوية املنشودة لتكوين وإعداد املـواطن تطبع ملساتها العميقة عىل مامر

ً حيث تعمل عىل التنميـة الـشاملة الـسليمة بـدنيا وعقليـا ونفـسيا وإجتامعيـا مبـا يتفـق ،الصالح ً ً ً

 .ومتطلبات املجتمع

  ويجـب عـىل جميـع،ولهذا أجمع العلامء والخرباء الرياضيون عـىل أن الـسباحة رياضـة الرياضـات

 كـام يجـب عـىل جميـع ،املجتمع من كافة الفئـات العمريـة ومـن الجنـسني تعلمهـا ومامرسـتها أفراد 

رياضـاتهم  الرياضيني مامرستها من حني آلخر لتكسبهم الكثري مـن الفوائـد التـي تـساهم يف التقـدم يف 

 .التخصصية
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 :فوائد مامرسة السباحة 

 .زيادة الكفاءة البدنية والحركية -1

 .جيـةزيادة الكفاءة الفسيولو -2

 .اكتساب السامت الشخصية الحميدة -3

 .اكتساب القدرات العقلية العاليـة -4

 .تنمية السامت االخالقية الحميدة -5

 .حل مشكلة وقت الفــراغ -6

 .زيادة الثقة بالنفـس -7

  :التاليةاكتساب املهارات االساسية -8

 .مهارات تعليمية - أ

 .مهارات إنسانية - ب

 . مهارات صحيـة-ج

 .ةـ مهارات ترويحي-د

 .ـارات تنافسية مهـ-هـ

 . مهــارات استعراضية-و

 

  ولهـذا يجـب، العـامليف مختلـف أنحـاءفالسباحة هي إحدى الرياضات املحببـة لكثـري مـن األفـراد 

 كام أنها أصبحت ضمن املواد األساسية واإلجبارية يف معظـم ، تعليم السباحة يف املراحل العمرية األوىل

 بحيـث ،رتبيـة الرياضـية يف الـوطن العـريب والعـامل أجمـعالخطط الدراسية لكليات ومعاهد وأقـسام ال

 وذلك من خالل توضيح ماهية الطرق التدريـسية ،تهدف هذه الخطط اىل إعداد معلم ومدرب ومنقذ 

ًوأيـضا املراحـل التعليميـة والوسـائل  ،املستخدمة وأفضلها يف تعليم السباحة للفئات العمرية املختلفـة

 ، ومــن أجــل تحقيــق  فاعليــة عمليــة التعلــيم،دمة يف عمليــة التعلــيماملعينــة وأهــم األدوات املــستخ
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مجـال / فإن هناك عوامل وأسس علمية أساسية يجب أن يوجه إليها كل من يريـد أن يعمـل  يف حقـل

  .تعليم السباحة

 :أسس تعليم السباحة 

 ). املتعلم–املعلم (األفراد  -1

 .وسيلة االتصال -2

 .العملية التعلـيمية -3

 دراـاألف: أوالً 

وكـل مـتعلم كـذلك يختلـف  ،فكل معلم يختلف عن اآلخر :كل فرد هو إنسان فريد بذاته 

 .عن اآلخر، كام أن فعالية خربات التعليم والتعلم تتطلب وسائل اتصال جيده للتعامل بني األفراد

 :املــعلم 

 ،ة الناجحليس هناك منط معني من الشخصية ميكن التطلع إليه عىل أنه أفضل ما مييز معلم السباح

 الفاعلية يجب عىل املعلم ان يستعمل قدراته عىل أكمل وجه وأال يـتخيل عـن سـامته  زيادةفمن أجل

الشخصية محاوال تقمص منوذج معني أو شخصية أخرى ال متثل طبيعته الخاصة وهـذا قـد يفقـده ثقـة 

 .املتعلمني

ل املسؤولية بجدية وبأسلوب  ومعنى االحرتاف هو تقب،واملعلم املحرتف هو الذي يتحمل املسؤولية

ً وأيضا متابعـة االلتزامـات نحـوهم ونحـو ، مبعنى وضع حاجات املتعلمني قبل حاجاته الشخصية،منظم

 .الزمالء والجهة التي يعمل بها

وعىل املعلم أن يعمل عىل تنمية الشخصية اإليجابية للمتعلمني، حيث ان بعض املعلمني يتمتعـون 

 ،د إىل املشاركة معهم برتكيز مع بذل املزيد من الجهد ملتابعـة توجيهـاتهمبخصائص طبيعية تدعو األفرا

ومن أجل تنمية هذه العالقة االيجابية ميكن للمعلم محاولة تجريب اساليب معينـة ومتنوعـة حـسب 

 وذلك بتوجيه تعبريات بالوجه واستخدام لغـة الجـسد بـشكل يحـث ،املراحل التعليمية وهدف الدرس

 .وهو ما نعرب عنه بوسيلة االتصال االيجابية.....) ممتاز ولكن:(جانب الكلامت مثلعىل التشجيع اىل 
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فـاملعلم الـذي  ، ولـيس الـدعوة والتفاعـلنفورأما وسائل االتصال السلبية قد تتسبب يف التباعد وال

مـام يتـسبب عنـه نفـور املتعلمـني  ،اليهتم ببناء الشخصية ينعكس عدم اهتاممه عىل سلوكه وتعبرياته

ملـاذا ال "أو " ملـاذا تفعـل ذلـك ؟"أو  "؟كـم مـرة قلـت لـك ذلـك": ايضا اذا تم استخدام كلـامت مثـلو

 . "تحاول؟

و املعلم الناجح يجب أن يعد خطة عامة ملجموعة متسلسلة من الدروس من أجـل فعاليـة عمليـة 

ة التـي  وبناء عىل هذه الخطة ميكن للمعلـم تحـضري كـل درس بحيـث يتـضمن توازنـا لألنـشط،التعلم

 ومبا أن التعلـيم ، ويتم تعديلها بناء عىل عملية التقييم ألفراد املجموعة التعليمية،تحتويها هذه الخطة

 فان خطة الدرس يجب  أن تكـون دامئـا قابلـة ،والتعلم يحدث خالل الدرس حني يلتقي املتعلم باملعلم

يقظـة واإلسـتجابة الـرسيعة أثنـاء  وهي حاجات تتطلب ال،للتعديل ملقابلة الحاجات الطارئة للمتعلمني

 .سري الدرس

 :املتعلم

 بعض هذه العوامـل ثابتـة وليـست متغـرية ،يتعلم األفراد بدرجات متفاوتة بسبب عوامل متعددة

وهـذا يفيـد يف عمليـة التخطـيط  ،والقدرات البدنيـة وسـامت الشخـصية والخلفية املعرفية مثل السن

 .عتبار أثناء عملية التعليمللربنامج التعليمي واألخذ بها بعني اال

 بتعليم السباحة ملجموعة ءفقد يتم البد ،وتنعكس االختالفات الفردية عىل التعلم بدرجات مختلفة

 واثنـني ،ًمكونة من مثانية أفراد وبعد خمسة دروس قد تجد أحدهم الزال مرصا عىل عـدم دخـول املـاء

ويرفعه بـرسعة يف انزعـاج وأحـدهم يـستطيع يرفضان غسل وجهيهام باملاء وواحدا يضع وجهه يف املاء 

الطفو، وآخر يرغب يف القفز من السلم املتحرك ويتضح هـذا االخـتالف نتيجـة عـدم التـصنيف لألفـراد 

وفق مجموعـات متجانـسة يف املتغـريات االساسـية أو اسـتخدام االسـاليب التدريـسية املناسـبة لتبـاين 

 .الرغبات أو املستويات الفراد املجموعة
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 فمن املهم أن ينظر املعلم إىل األشـياء مـن وجهـة نظـر ،لم الناجح يوجه عنايته لألفراد جميعاواملع

أو نتخـذه  "جبـان"املتعلم نفسه فالطفل الذي يبيك نساعده يف التغلب عىل خوفه وال نعامله عىل أنـه 

لـه كتعزيـز بيـنام بالنـسبة للبـالغ نـشيد بتحم ، فطفل السادسة نشيد بأول غطسة لـه،وسيلة لالستهزاء

 لـذا يجـب عـىل املعلـم أن ، واملتعلم مهام كان سنه ميكنه اإلحساس باهتامم واعتناء املعلـم بـه،إيجايب

ية وصيوفر فرصا متكافئة لكل األفراد يف املجموعة التي يقوم بتعليمها مع مراعاة الفروق الفردية وخص

حيـث  ، أفـضل يف الـسن املبكـرةكل فئة عمرية، وأثبتت البحوث أن معدل االستيعاب لـتعلم الـسباحة

 والـسن ، ويكون الجهاز العصبي والعضيل يف وضع يجعل املتعلم أكرث فعالية،فرصة عدم النسيانتتوفر 

علام بان التعرف عىل الوسط املايئ ومصادقته يجـب ان  ، سنوات4 الية لتعلم السباحة املمنهجة هياملث

 . أشهر أو أقل6تبدأ يف سن مبكرة من 

 

  : املختلفة العمريةمراحللل السباحة

 

 ): سنوات6-4( مرحلة الطفولة املبكرة 

فمـن  ،يعامل األطفال ما قبل املدرسة كحالة خاصة بالنسبة للربنامج التعليمـي يف الـسباحة 

 بـالغ يثـق بـه الطفـل يف  شـخصأجل تقليل عامل الخوف فإنه من املناسـب مـشاركة ويل األمـر أو أي

 باإلضافة إىل ضـعف ً، والطفل يف هذه املرحلة ال ميكنه الرتكيز كثريا،املعلمعملية التعليم وتحت إرشاف 

 ،ً وبالتايل فإن تعليم املهارات يعترب أمرا عىل جانب كبـري مـن الـصعوبة يف هـذه الـسن،تحمله وتوافقه

 أمن كام يجب توجيه العناية إىل ،ويفضل الرتكيز عىل التعود عىل الوسط املايئ من خالل األلعاب املائية

وسالمة املكان وعدم تعرض الطفل لإلصابة أو الخربات السلبية التـي قـد تكـون سـببا يف العـزوف عـن 

 .السباحة
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 ): سنوات8 -6(توسطة املمرحلة الطفولة 

 وتتـضمن ،يجب أن تكـون الـدروس يف هـذه املرحلـة نـشطة مـع الرتكيـز عـىل املهـارات األساسـية

 ومييـل األطفـال ،م الطفل مبا يحققه من نجاح من وقت آلخرمسافات التمرين مسافات قصرية مع إعال

ن اأمـا عـن مهـارات األمـ ن إذا نزل معهم املـدرس يف املـاء،ايف هذه املرحلة إىل التقارب ويشعرون باألم

 .والسالمة فيكفي أن تتضمن بعض اللوائح املتبعة يف املسبح وبعض الرسوم واللوحات

 

  ):نةس 12-8( مرحلة الطفولة املتأخرة 

ن والسالمة ومتابعة إرشادات تعليمية أكـرث ايستطيع الناشئون يف هذه املرحلة مناقشة مفاهيم األم

ًتعقيدا نظرا التساع دائرة االنتباه لديهم  الحريك ففـي اسـتطاعتهم قـضاء أما بالنسبة للتحمل والتوافق ،ً

دة من النامذج  التـي يقـدمها وكذلك ميكنهم االستفا ً، أطول يف التمرين ممن هم أصغر منهم سناوقت

 ،كام ان النمو الرسيع الذي يحدث يف هذه املرحلـة يتـسبب عـادة يف عـدم اتـساق الحركـات ،اآلخرون

وتعترب اساليب التدريس املزدوجة والتعاونية  ،وعىل املعلم أن يضع ذلك يف اعتباره أثناء تعليم املهارات

 اىل جانـب بنـاء ،سيلة ممتازة لتعليم املهـارات وتثبيتهـااأللعاب املشرتكة مع الزميل أو املجموعة و:مثل

 .التحمل يف هذه املرحلة

 

 ):سنة 15-12(املراهقـة  مرحلة

 رغم الطفـرة املفاجئـة يف النمـو والتـي قـد تعرقـل ،تزداد القابلية للتعلم والتحمل يف هذه املرحلة

 يف الفـرق القوميـة يف هـذه التوافق والتحمل، وتصل مستويات الـسباحة للمنافـسات وظهوراملوهـوبني

 اىل ،ذات مـسؤوليةيـة وتظهر الرغبة يف االمتياز املهـاري واملـشاركة يف أدوار قياد ،املرحلة خاصة للبنات

 لـذا يجـب أن .نظاميـةالشاكل املـ السلطة أي املعلـم مـام يقـود إىل يجانب امليل إىل التساؤل أو تحد

لم له تأثري واضح يف زيادة الوعي الذايت لـدى املـتعلم يف  ان املعكام ، بحكمة الفرد يف هذه الفئةيعامل

 .هذه املرحلة
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 ): سنة25-15(مرحلة البلــوغ 

ًيتطلب الدرس التعليمي يف هذه املرحلة تركيزا عىل مستوى عـال مـن التنميـة املهاريـة وزيـادة يف  

 الرتكيـز عـىل معلـ وبالتـايل ميكـن للم،حمل التـدريب، حيـث أن الـشباب عـادة لـديهم دافعيـة عاليـة

 .توجيهات فردية طبقا لقدرات وحاجات األفراد

 

 مبرونـة والتي تستخدم العامة للمراحل العمرية املختلفة خصائصيوضح ال ) 1( رقم التايل الجدول 

 . يف السباحةيف التخطيط للربامج التعليمية
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خصائص الفئات العمرية :  )1(جدول رقم 

 الفئة

 املجال

4 – 6 6- 8 8 - 12 12- 15 15- 25 

ــــــصائص  الخ

األساسية 

ــــشطة  - ــــضلون األن يف

الفرديـــــــة وبالتـــــــايل 

يحتــــاجون إىل انتبــــاه 

 .ورعاية

 .جامعات قليلة جدا -

 الخوف من املجهول  -

 ذو خيـــال واســــع، -

الحركة مهمـة لـديهم 

ــل  ــون بالعم إذ يتمتع

 .والتعلم واالنجاز

ـــدرس  - ـــربون امل يعت

 .قائد لهم

ــــــــون إىل - مييل

ـــة ـــارة  تنمي امله

وتحـــــــــــسني 

مظهرهم 

م  رأيهــــــــــــ-

الشخـــيص أكـــرث 

ــة مــن رأي  أهمي

املدرس 

الرغبـــــــة يف  –

الظهــور مبظهــر 

 .جيد

ــــــــزون -  يتمي

باالســـــــتقاللية 

وارتفاع مـستوى 

 .الدافعية

 مــــــستعدون -

ـــة  ـــام مبهم للقي

 .قيادية

ــــــصائص  الخ

االجتامعية 

 محــور اهــتامم الطفــل -

 .هو نفسه

 يعمل مـع اآلخـرين إال -

 .أنه يهتم بنفسه أوالً

ــون إىل الفرد- ــة  مييل ي

ًإال أنهم يهتمون أيـضا 

 .بالجامعة

يهتمــــــــــون  -

 بالجامعــة وقــوة

الــــصداقة بــــني 

عــدد قليــل مــن 

 .األفراد

 . تحدي أنشطة-

ـــات - ـــو عالق  من

 شخصية

ـــــــــل إىل -  املي

ــــــــتقاللية  االس

وتحمــــــــــــل 

 .املسؤولية

ــــة - ــــو الثق  من

 .بالنفس

 متكيفــون مــع -

 .الجامعة أصالً

ــــــصائص  الخ

البدنية 

ــق مــام - ــعف التواف  ض

ــــىل ــــؤثر ع ــــسني ي  تح

 .املهارات

 التحمل ضعيف خاصـة -

 تحمل الربودة 

 يتحـــسن التوافـــق -

بالنسية للمجموعـات 

 .العضلية الكبرية

ـــستوى - ـــسن م  يتح

التحمل 

 النمــو الــرسيع -

يـــــؤثر عـــــىل 

التوافق والتحمل 

 تحــــــــسن يف -

التوافق والتحمل 

ـــــــون إىل -  مييل

 .االتفاق املهاري

 قــــد يــــستمر -

 .النمو الرسيع

 ممتـاز  التوافق-

 .وكذلك التحمل

 يبطـــؤ النمـــو -

 .ويزداد التحمل

 يعتمد التوافق -

ـــىل الخـــربات  ع

 .السابقة
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 يتعلمــــــون أفــــــضل - م  ــالتعل

 .باملشاهدة والتجربة

 مـــدى تركيـــز االنتبـــاه -

 .ضئيل جدا

 

ــة  - ــستعدون ملتابع  م

ــــتعلم  ــــادات ل االرش

 .يةاملهارات  األساس

 . يستجيبون لإلطراء-

 ميكنهم التفكري -

تجريديا إال أنهم 

ــن  ــستفيدون م ي

 .األمثلة الواضحة

 اتـــساع مـــدى -

 .االنتباه

 نـــــــــضج  يف -

ر بــشكل ـالتفكيــ

 .واضح

 

 دافعيــة عاليــة -

 للتعلم 

ــرة - ــساع دائ  ات

 .االنتباه

ـــــــــــ ن ااألم

 والسالمة 

 املائية 

ـــــات - ـــــة التنيه  متابع

 .الشفوية

ـــــار- ـــــة التج ب  متابع

 .العملية

 يلتـــــزم بـــــاللوائح  -

 .االرشادية

 يلتزم أيضا باألسباب -

 .والنامذج

ـــــــون إىل -  مييل

التميــز وتعليــل 

 .األسباب منطقيا

ــــــــة يف -  الرغب

 االقتناع 

مبعقوليـــــــــــة 

 .اللوائح

ـــــــــل إىل -  املي

ــسلطة  تحــدي ال

 )املعلم(

 يحب النـشاط -

 واملغامرة 

 يلتزم بـاللوائح -

و الرتكيـــز عـــىل 

 .أهميتها

ية تحقيـق  جد-

 .األمن والسالمة

ـــــــــاب  األلع

 املفضلة 

 يفـــــضلون األلعـــــاب -

ــــة مــــع بعــــض  الفردي

  .التفاعل مع الجامعة

 يستمتعون باأللعاب -

 الجامعية 

ـــــــــضلون -  يف

 .ألعاب املنافسة

ـــــــــضلون -  يف

 املنازالت 

ــــــــــارات  وامله

 .االستعراضية

ـــــــون إىل - مييل

االســــــــتعراض 

ــــــــــدى  والتح

 واملنافسات 

 .الوديه
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 الـوسيلة االتص: ثانيا

 فحني نتخاطب بلغة الكالم ولغة الجـسد ولغـة ،تتطلب عملية التعليم والتعلم وسائل اتصال فعالة

 ،الكالم يدخل فيها نربة الـصوت والتعبـريات الخاصـة بحـاالت الرضـا وعـدم الرضـا عـن الـسلوك املنـتج

وهي من األمثلـة الـشائعة يف لغـة  ، واإلشارات مثل إشارة التوقف عن االداء برفع اليد،كتعبريات الوجه

 .الجسد مع ما تحمله نظرة العني من رسائل واضحة

بل ال يكفى أن توجه رسالة ما، حيث  واالتصال عملية مزدوجة ذات اتجاهني بني املرسل واملستقبل،

 ،يتحتم أن يكون هناك مستقبل لها، وهنا فاملالحظة واإلصغاء تعتربان رابطتان هامتان يف هذه العمليـة

ً وكثـريا مـا نرسـل ،ال جـدوى مـن قولـه إذا مل يـسمعه عمـرو" أحسنت يا عمرو  : "فاملعلم الذي يقول 

 أمـا إذا كانـت ،فإذا كانت هذه الرسائل متوافقة سيصبح االتـصال مـؤثرا  متعددة يف وقت واحد،ائلرس

بيـنام " ذه اللعبـة مـا أجمـل هـ: " فمن غري املقنع أن يقول املعلـم،متناقضة فهذا يثري اضطراب املتعلم

ًوال ينزل إىل املـاء أبـدا مـع " ما أجمل املاء والسباحة اليوم: "يظهر عىل وجهه امللل، واملعلم الذي يقول

 ال يتوقع إال فقدان ثقتهم به، وأفضل وسيلة للتأكد مـن وصـول الرسـالة هـو اإلميـان بهـا ومبـا ،تالميذه

 .يفعل لنقل نفس الرسالة

 وأن يختـار ،صال فإن عىل املعلم أن يجعل وسيلته يف التعبري بسيطةومن أجل تجنب أخطاء االت

إذا كنت تصف حركة من حركات السباحة مثل الشد فعليـك أن  :عىل سبيل املثال ف،الكلامت بعناية

 قـد تعـرب عـن املطلـوب أكـرث مـن  العمليـةكـذلك فـإن األمثلـة والـنامذج ،تختار أنـسب الكلـامت

صفة عامة فإن أخطاء االتصال هي حقيقة واقعـة ومـن الـصعوبة أن املصطلحات الفنية الشائعة وب

 تتحول الفكرة املوجودة يف ذهن املتعلم كـام هـي متامـا وعـىل املعلـم أن يراجـع مـن وقـت آلخـر

كم طوال عليـك أن  :ل عىل ذلك وأسهل الطرق هي السؤال ومثا،مستوى إدراك املتعلم لتلقي رسالته

  أرين بواسطة هذه العصا الزاويـة التـي يجـب " :ملاء؟ ومثال آخر؟ أي جزء من الرجلني يدفع اتسبح
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 ة املعلـموهنا فجواب املتعلم سيعرب عن استجابته عام إذا كانت رسال ".أن تدخل فيها املاء عند الغطس

 .قد تم استقبال اإلرشادات املطلوبةه وقد وصلت

 العملية التعليمية: ثالثا 

 املعلم أن يفهم العمليـة مـن وجهـة نظـر املـتعلم نفـسه من أجل نجاح عملية التعلم، يجب عىل 

متنوعة تتناسب وعمر املتعلم وتتوفر بها اليب واستخدام هذه املعرفة يتطلب إحاطة املعلم بطرق واس

 .القدرة عىل توجيه واكتشاف املعارف واملهارات واالتجاهات املتعلقة بكل فرد يف كل مرحلة تعليمية

ية فإنه يتم عىل درجات مختلفـة، فاسـتعداد مجموعـة مـن املتعلمـني وحيث أن التعلم عملية فرد

فإذا أراد املعلم مـساعدة األفـراد عـىل الـتعلم  ،لتعلم مهارة ما يحدث عىل فرتات تتفاوت من فرد آلخر

 وبالتـايل تتطلـب ،فعليه أن يراعي هذه االختالفات الفردية وكذلك مستوى القدرات املهارية لكل منهم

 .ًالسباحة تقييام مستمرا حتى يتم التخطيط لتعليم ما يحتاجه كل فردعملية تعليم 

إال أنهـا يف  ،عـدة عوامـل فقـد قـسمت إىل وللتوضيح  ،وعملية التعليم والتعلم هي عملية معقدة

ًوعىل املعلم أن يكون واعيا لكل العوامـل التـي يتـضمنها الـدرس  ،ًواقع األمر تتداخل تقريبا كل الوقت

ملستمرة للبحث عن الدافع للتعلم الخاص بكل فرد و هو الطاقة الكائنة يف الكـائن الحـي مع املحاولة ا

ًوالذي يدفعه ألن يسلك سلوكا معينا يف العامل الخارجي يتفق وهذا الدافع، ووجود الدافع يدفع املتعلم  ً

 ،إنقـاذ الغـريالرغبـة يف  تفـادي الغـرق، :إىل التعلم بشكل أفضل ومن أمثلة الدوافع يف مجال الـسباحة

 . االستمتاع بوقت الفراغ،الرغبة يف تعلم بعض املهارات وإظهارها أمام اآلخرين

 كيف تحدث عملية التعلم؟ 

 : هناك ثالث مراحل يجب أن تكتمل من أجل أن تتم عملية التعلم وهي 

 . االستدعاء، التخزين،اإلدخال 
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 :اإلدخال 

وميكن املعلـم مـساعدة  ،بالنظر أو السمع أو اإلحساس      يتلقى املتعلم معلومات وخربات سواء 

 والتخلص من كل ما يـشتت انتبـاه املـتعلم مثـل ،املتعلم يف هذه الخطوة بالرتكيز عىل املادة التعليمية

 وأن ،وجود أنشطة أخرى يف املسبح يف نفس وقت الدرس كـام يجـب أن تكـون طريقـة العـرض شـيقة

 .علم من خربات سلبية سابقةيتأكد املدرس من إزالة ما لدى املت

 :التخزين

 ، حيـث تختـزن السـتعادتها فـيام بعـد،     يحول املتعلم هذه املعلومات إىل ذاكـرة طويلـة املـدى

 تـذكرها تعلموميكن للمعلم املساعدة يف هذه الخطوة بالرتكيز عىل النقاط األساسية التي يسهل عىل امل

 .وتساهم يف ترابط املوضوع

 : االستدعاء

لـذلك  ، ويقصد بها استدعاء وتطبيق ما تعلمه املتعلم سابقا أثناء املواقـف التعليميـة الجديـدة    

يجب تعليم القواعد واملهارات األساسية بالـسباحة وهـذا يـساعد يف رسعـة التعلـيم يف طـرق الـسباحة 

 .ويالحظ أن تأثري املعلم يكون فاعالً عند مرحلة إيصال املعلومات، املختلفة

 :ساعد عىل إجادة التعلم إرشادات ت

مختــرصة ومبــسطة وبلغــة ســليمة ومناســبة ملــستوى الــرشح   أثنــاءأن تكــون اإلرشــادات -

 .املتعلمني

 .قليل من النقاط األساسية  يف كل درس وتثبيتهاالالرتكيز عىل  -

 .بدون تعقيدومتقن فنيا إعطاء منوذج واضح  -

بط بيـنهم بطريقـة بـسيطة بناء كل مـا هـو جديـد عـىل الخـربات الـسابقة للمـتعلم والـر -

 .ومتسلسلة

 .يجب إتباع مبدأ االنتقال من السهل اىل الصعب ومن البسيط اىل املركب -

 .أن تتوافر جميع األدوات واإلمكانات الالزمة للعملية التعليمية -
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 .املهارة بصوت يحدد قوة ورسعة األداءأو أن ينادي املعلم عىل التمرين  -

 .ف يتناسب مع درجة الصعوبةأن يتم التكرار للتمرين بعدد كا -

 .أن يتم تصحيح األخطاء حتى يتم تثبيت املهارة بالشكل املطلوب -

 .نموذجالاملهارة مع أداء أو إذا كان الخطأ عام يجب إيقاف العمل ورشح التمرين  -

 .أن تسيطر روح املرح والرسور عىل جو التمرين مع عدم االخالل بالجدية يف العمل -

التمرينــات الزوجيــة مــع وجــوب التبــاين يف املــستوى بــني  أو ديلإســتخدام االســلوب التبــا -

 . مع توضيح دور كل منهم وتبديل األدوار،الرشيكني

 .اإلهتامم والرتكيز عىل أهم صفة متيز املهارة -

 .محاولة الرتكيز عىل إصالح خطأ واحد فقط -

 .أن تكون درجة حرارة املاء مناسبة للطقس -

 

 مـنفـراد يـتم الحـصول عليهـا بتبـاين األاملادة التعليميـة ن كام يجب االخذ بعني االعتبار أ 

بعض املتعلمني لـديهم ف ، الخربة والسمع واملشاهدة واللمس والتجربة العملية:خالل عدة اساليب مثل

 والـبعض ،، فالبعض يتعلمـون أفـضل باالسـتامع إىل الـرشحم يختلف عن ذويهأسلوب مفضل يف التعلم

 وأن يـوفر ،وعىل املعلم أن يكون واعـي الخـتالف هـذه امليـول. إلحساس وآخرون با،مبشاهدة النموذج

 .تنوع يف أسلوب تقديم املادة التعليمية يشمل عىل االستامع واملشاهدة واألداء يف كل درس

من أجل تفهم العملية التعليمية يجب أن يتم التعرف عىل ثالثة  مجاالت مختلفـة للـتعلم  

ل، وعىل الرغم من أنه من املفيد أن نفكر يف الثالثة كل عىل حده إال أنهـا  وامليو،املهاراتو ،هي املعرفة

فاملعرفة املتعلقة بعوامل األمان والسالمة هي يف واقع األمـر معلومـات  ،جميعا تحدث يف الوقت نفسه

نني  مبعنى أنه ال يكفي اإلحاطة بـالقوا ، يف طابعهًتطبيقيانظرية إال أن االتجاه التعليمي يجب أن يكون 

 بل باألسباب التي من ورائها واملشاركة االيجابية يف بنائهـا ،واللوائح واألسس التي تكفل األمان والسالمة
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 و من أجل ذلك يجب إتاحة الفرصة للمتعلمني للمناقشة واالستكشاف باإلضـافة إىل ،واكتساب الخربات

مليول هي التي ستحكم مـا إذا كانـت ن اإبالنهاية ف ، الخاصة بإنقاذ النفس للمهاراتالتطبيقات العملية

 .قيم ومعتقدات املتعلم  تهملوهذه األسس ستتبع أ

 : املعرفـة

كلـامت والغـرض منهـا هـو إحاطـة الاملعلومـات النظريـة عـادة عـىل املعتمدة عىل تعتمد املعرفة 

يفيـة املتعلم مبوضوع ما لربط النظرية بالتطبيق العميل، وهـذا النـوع مـن التعلـيم يـسهل تقييمـه بك

 .استجابة املتعلم لألسئلة

 :املهـارة 

 ،لكرةا أو استالم متريرلم فيه املتعلم شيئا عمليا مثل املهارة هي النوع العميل من املعرفة الذي يتع

 فاملعرفة النظرية باملهارة ال تكفى ،والحركة مهمة جدا يف تعلم املهارات ، تعلم مهارات السباحة،الكتابة

 ً. أيضا التطبيقيعميلبل البد من األداء ال

 :امليول 

 وحيـث أن هـذا النـوع مـن الـتعلم يحـدث تـدريجيا ، قيم ومعتقـدات املـتعلم عىلتتضمن امليول

 أنهـا تـتحكم يف مـا يفعلـه تكمـن يف وأهميـة امليـول ، فإنه يصعب معرفة متى تم الـتعلم،وببطء كبري

 وعـادة يـتم ،للتعليم والـتعلم يف أي مجـالًفامليول تعترب جزءا من أي عملية . اإلنسان مبعارفه ومهاراته

وتقيـيم امليـول يعتـرب .  املكتسبةتعلم امليول من مثال يحتذى به يقدمه املعلم ومن الخربات الشخصية

 ومـع صـعوبة ، وليس مام يقولـه، ألننا نتعرف عىل قيم الشخص من مالحظة سلوكه،من األمور الصعبة

ًيقدم لنـا أمنوذجـا توضـيحيا ) 2(والجدول التايل رقم . تعلمتعليم وتعلم امليول فهي من أهم مجاالت ال ً

 :ملعنى األهداف التعليمية للمجاالت الثالثة املذكورة 
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 االهداف التعليمية ملجاالت التعلم: )2(دول رقم ج

 

 أسلوب التعلم ةـأمثل يـاملجال التعليم

  : املعرفة-

 والقـــوانني الحقـــائق واملفـــاهيم(

ـــ ـــة املتعلق ـــسباحةالفيزيائي  ة بال

التــي ميكــن صــياغتها بــالكلامت و

ــــئلة  ــــا باألس ــــسهل اختباره وي

 ).واألجوبة 

 .ب السباحة دامئا مع زميلج ي-

 . الحركة الرجوعية للذراع خارج املاء-

 لكــل فعــل رد فعــل مــساوي لــه يف املقــدار -

 يف االتجاه له ومضاد 

 .)الصناعي( أهمية التنفس اإلنقاذي -

 

 . القراءةالكلامت أوالتلقني ب -

 . االسلوب االستكشايف-

 

 :املهارة -

 ميكــن أن حركــات الجــسم التــي 

تؤدى وتقيم من خـالل املالحظـة 

 .والقياس

 .) واملتامثلة–التبادلية (حركات الذراعني  -

 .) واملتامثلة–التبادلية ( حركات الرجلني -

 .نقاذاإل مهارات -

 الظهر الزحف عىل البطن و (سباحةطرق ال -

 .) والفراشةوالصدر

 . أداء التنفس الصناعي-

 

 

  أداء النمـوذج، الرشح اللفظـي،-

  التطبيقـــــــي العمـــــــيلاألداءو

ت تعترب عوامـل مـساعدة الكلام(

 )عىل التعلم

 : امليول -

 .)واملخاوف القيم واملشاعر(

 .أنا أحب سباحة الظهر -

 .أنا أستطيع  الطفو -

 .السباحة ممتعة -

 .قاذ نفس برشيةًأحب أن أكون مستعدا إلن -

ـــ - ـــا امل ـــالنموذجتعلميتعلمه   ب

ــة ــف التطبيقي ــن واملواق ــرث م  أك

 .الكلامت
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 :تعلم املهارات الحركية مراحل 

إىل ثالثـة مراحـل، هـذه )االسـتدعاء  –التخـزين  –املعلومـات (يف تعلم املهارات الحركية ميتد منط 

خـالل التي تليها حلة لتندمج يف املرحلة  مراملراحل ليست محددة فخالل اكتساب املعلم للخربة تتالىش

 .تعليم املهارة الحركية

 ): عقلية(املرحلة األوىل -1

 فبعـد إدخـال املعلومـات ،) االسـتدعاء، التخـزين،اإلدخال(       وميكن وضعها بسهولة يف أمناط 

 يف صـورة  يقوم املتعلم باستدعاء هذه املعلومات إذا تطلب األمر ليـضعها،وتخزينها يف صورة عقلية

وتتصف املعلومات الحركية يف هذه املرحلـة بالقـصور، فاملحـاوالت التطبيقيـة للمـتعلم يف . تطبيقية

 فـإذا ،وغري متقنة، ويرجع ذلـك إىل أنـه يفكـر باسـتمرار يف حركاتـه"مشوشة "أول األمر تكون عادة 

لمعلـم أن يـساعد وميكـن ل. ًكانت الحركة معقدة فقد يكون مركزا عىل أجزاء كثـرية يف وقـت واحـد

 والتـي يـسعى اىل ،املتعلم وذلك باستعامل الكلامت التي تركز عىل األسس الفنية أو األخطاء الكبـرية

 .إصالحها

 ):املشاركة( املرحلة املتوسطة -2

ففي سـباحة .      يبدأ املتعلم يف تحسني املهارة فهو يتمرن عىل السلسلة الحركية يف ترتيبها السليم

 ولكنك أيضا سـتالحظ أن ، املثال، قد تالحظ أخطاء يف أجزاء معينة مثل حركة الرجلنيالصدر عىل سبيل

املتعلم قد نجح يف الربط بني أجزاء الحركة، حيث أصبحت املهـارة وحـدة كاملـة وليـست سلـسلة مـن 

 .أجزاء منفصلة

 ):التلقائية(املرحلة األخرية  -3

فتـصبح ، هذه املرحلة تتميز بالتمرين والتحسني،ارة     وفيها يتم التحكم يف العنارص األساسية للمه

 املتعلم املقدرة عىل التعرف عىل أخطائه وإصالحها، كذلك ميكنه الرتكيز عىل الحركة ككل ويجاهد ىلد

 .لتحسني أدائه
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 وال يحتاج املتعلم اىل الرتكيز عـىل تفاصـيل املهـارة؛ مثـل مـد ، املراحلال يتوقف التعلم عند هذه  

 فقد أصبحت ، فاملتعلم يستطيع السباحة بدون تفكري يف تفاصيل املهارة،و مسار حركة الشــداملشطني أ

 فقـد ، وميكن االستمرار يف أدائها تلقائيا بدون تفكري أو تركيـز إرادي ،ككل يف جهازه العصبي" مربمجة "

 ،الفاعليـة والـرسعةتعديالت من وقت آلخر لزيادة مع بعض ال ويتناولها ،"أوتوماتيكية"أصبحت املهارة 

 . بعض التعديالت الفنيةعزيادة مستوى اللياقة البدنية م األدايئ هو وما يتطلبه النمو

 فمـن الـصعوبة عـىل املـتعلم يف أحيـان كثـرية ،يختلف التعلم يف املاء عن الـتعلم يف بيئـات أخـرى

لم مالحظة أداء املتعلم إال ًكذلك كثريا ما يصعب عىل املع، إال إذا كان خارج املاءمشاهدة منوذج للحركة

 مـن مـساعدة املـتعلم لمعلـمًإذا استعمل نظارة أو قناعا للرؤية تحت املاء ويف بعـض األحيـان ال بـد ل

 وكثـريا مـا يـصعب الـرشح ،باالتصال البدين املبارش كسند الرأس والوسط والذراعني أو تحريـك الـرجلني

 .زمة للتصحيحبالكلامت أثناء إصالح األخطاء أو وصف الحركة الال

ومن املفيد أن مير املبتدئ بخربات كافية للتعود عىل املـاء والتـي تقـود إىل تعلـم مهـارات جديـدة 

وأفضل طريقة للحصول عـىل  ، ربط املهارة الجديدة بخربات سابقة مرتبطة بهاتعلموبالتايل يستطيع امل

ي يـستطيع االنـزالق والـتحكم يف وعىل سبيل املثال فإن املتعلم الذ"االكتشاف "مثل هذه الخربات هي 

 .تنفسه عىل استعداد أفضل لتعلم سباحة الزحف

 :األمـان والسالمـة يف الـدرس 

يجب أن يحتل عامل األمان والسالمة االهتامم األول من املعلـم، فهـو املـسؤول عـن منـع املواقـف 

،وكـذلك التـرصف يف ألعامقوتعليم املهارات املتعلقة بإنقاذ النفس يف مناطق املسبح مختلفـة االخطرة 

 :حاالت الطوارئ وأن يضمن سالمة اإلمكانات املستعملة ويدخل يف ذلك 

 ) تعقيمها ، نقاؤها، صفاؤها،درجة حرارتها : (حالة املياه  -

 ). حفر القاع،انحدارات مفاجئة: (األخطار تحت سطح املاء -
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 . ودرجة الحرارة الجوية داخل املسابح املغلقة الهوائيةالتيارات -

 :وميكن تفادي كثري من الحوادث مبراعاة وتجنب ما ييل 

 .)ازدحام املساحة املخصصة للدرس(جموعة  كرب حجم امل -

 .عدم وجود برنامج تعليمي واضــح -

 .عدم استعامل تشكيالت منتظمة للمتعلمني -

 .االستعجال بسب عدم كفاية الوقت -

 وحدود واللوائح املعمول بها يف املجال وكذلك يجب عىل املعلم أن يكون متفهام للنواحي القانونية

وإعطـاء ً وأن يكون محافظا عىل لياقته البدنية ومجددا ملعلوماته وخرباتـه الفنيـة واألمنيـة، ،مسؤوليته

 .نقذ املعلم أو املمتعلم يف منطقة املسبح بدون وجود  عدم تواجد أيب التعليامت الخاصة

  :اطـاالنضب* 

ون ئ فاألطفـال عـادة مـا يـسي،مـام يبـدو  املشاكل املعقـدة أكـرث دىإحتعترب االنحرافات السلوكية 

ًالسلوك ألسباب ميكن التعرف عليها وتجنب أكرثها، وهـذا أفـضل وأسـهل كثـريا مـن معالجـة املظـاهر 

 وأكـرث هـذه األسـباب ، تحدى التسلط، إثارة االنتباه،فمن هذه األسباب امللل. السلوكية بالردع والعقاب

 ومراعاة عوامل اإليجابية والتـشويق ، وهذه ميكن التغلب عليها باإلعداد الجيد للدرس.شيوعا هو امللل

 .بتنويع الفعاليات

  اسـتثارة يعالج بتحويل هذا الخوف من املـاء إىل حالـة يجب أنن سوء السلوك الناتج عن الخوفإ

، وإذا دعا األمـر  أن النشاط الذي يشرتك فيه شئ مثري وليس مخيفتعلم وأن يدرك امل،تعلم شئ جديد

 .فال مانع من تغيري هذا النشاط

ً إال إذا كان مهـددا تعلموإذا كان جذب االنتباه هو سبب سوء السلوك، فعىل املدرس أن يتجاهل امل

 إال أنهـا هـي الطريقـة ملعالجـة ،علم ومع أن هذا التجاهل من األمور الصعبة عىل امل،لنفسه ولآلخرين

 ً. سلوكا جيداي حني يبدتعلمفورا لنفس املواالشادة االيجابية  ،تاممهذه الحالة عىل أن يوجه االه
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 منـه أن علـم بـأن يطلـب امل، فرصـة لتحقيقهـاهئـوإعطاتعلم ومن األفضل التعرف عـىل حاجـة املـ

 .قل مستوىاأل الزمالء أو مساعدة جموعة سواء كانت يف إدارة امل،يساعده بتحمل يشء من املسؤولية

 :اإلمكانـات * 

 عـدم تـوفر فـإن  فعىل سبيل املثال ،يكيفوا دروسهم مع اإلمكانات املتوفرة لديهم أن علمنيملعىل ا

 تلغـى الـربامج التعليميـة االحيـانمنطقة ضحلة يف املسبح يحد من أنشطة تعلم الـسباحة، ويف بعـض 

علـم ، لـذا يجـب عـىل امل عىل الوقوف يف املاء الضحل ورؤوسهم خارج املـاءتعلمنيبسبب عدم قدرة امل

   .اعادة ترتيب املهارات االساسية وفق االمكانات املتاحة

  :طرق تعليم السباحة* 

 : ةتخدمة يف تعليم السباحـالطرق املس -

 بالطريقـة الكليـة أم ات وهـل هـي تـتمهـاراملمـشكلة تعلـيم الـسباحة مجال تناول املختصون يف 

 إىل ؤهـاأم يجز؟   بعـد الـرشح والنمـوذجحـد وهل يحاول املتعلم أداء املهارة كلها يف وقت وا؟الجزئية

 الـذراعنيحركـات ربطهـا بيـتم م رضبات الـرجلني ثـم يعل ت:مثالمهارات منفصلة ثم يربطها فيام بعد، 

 .  ثم نضيف التنفسومن

 بأن الذين يتعلمـون املهـارة  إىل االعتقادهذه املشكلة بصفة عامةلحل ومتيل األبحاث التي أجريت 

مع رضورة االخذ بعني االعتبار بأن تقـع املهـارة الكليـة يف مـدى قـدرات املـتعلم  .ككل يتعلمون أرسع

ن والسالمة، وتـشري األبحـاث أيـضا أنـه إذا لـزم األمـر تجزئـة الحركـة ا باإلضافة إىل عوامل األم،وخرباته

 بـل ، فيفضل استعامل الطريقة الجزئية التقدمية بحيث ال يدعو األمر إىل إتقـان الجـزء منفـصال،الكلية

اء متقطعة وفيام يـيل عـرض مجرد األداء عىل مستوى إدرايك حتى ال تحدث برمجة للحركة الكلية كأجز

 :موجز عن الطرق املستخدمة يف تعليم السباحة
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  :الطريقة الكليــة-1

 ،يف أدائهـا وبالتايل تأديـة املهـارة كاملـة دون التجزئـة ، تكوين التصور األول واملبديئ عن املهارةيه

 ومـع التكـرار تبـدأ ، والتي تتميز بعدم الدقة وكرثة األخطاء،ندها يبدأ املتعلم محاوالت األداء األوليةوع

هذه املحاوالت بالتحسن حتى تصل مرحلة اإلتقان، وتـصلح هـذه الطريقـة لتعلـيم املهـارات الحركيـة 

 .السهلة وغري املركبة

 :مميزات الطريقة الكلية  -

 . املتعلم أكرث إيجابيةوضوح الهدف العام مام يجعل .1

 .تسهم بدرجة أفضل يف التذكر الحريك لألداء .2

 :عيوب الطريقة الكلية -

 .وذلك الختالف القدرة يف اكتساب املهارات الحركية: ال تناسب جميع املستويات .1

 .تتطلب زيادة يف الرتكيز واالنتباه من جانب املتعلم .2

 . حدوث أخطاءصعوبة معرفة تفاصيل أداء مهارة السباحة ويؤدي إىل .3

 :الطريقة الجزئية -2

 .وهنا يتم تقسيم املهارة إىل أجزاء وإتقان كل جزء عىل حده ثم أداء املهارة ككل

 :مميزات الطريقة الجزئية  -

 .تعرف عىل جوانب الصعوبة ثم تفاديهاالتساعد املتعلم يف فهم أجزاء مهارة السباحة و .1

 .تسهل من دور املعلم يف التدريس .2

 .أ الفروق الفرديةتراعي مبد .3

 .مناسبة يف املراحل التعليمية األوىل .4

 :عيوب الطريقة الجزئية  -

 .تأثريات سلبية نتيجة تقسيم املهارة عدم االنسياب الكامل لها .1
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 .تحتاج إىل وقت أطول .2

 :الطريقة الكلية الجزئية -3

كيد عىل تعلـيم األجـزاء وذلك بتعليم مهارة السباحة يف البداية ككل ثم يقوم بتجزئة املهارة مع التأ

 .الصعبة التي تكرث فيها األخطاء ثم التكرار حتى اإلتقان

 : الكلية -الطريقة الجزئية-4

تشبه الطريقة الكلية الجزئية لكن هنا يبدأ املتعلم بـتعلم املهـارات األساسـية ثـم مامرسـة الحركـة 

 .ككل وتستخدم يف نهاية العملية التعليمية

 :درجة  الطريقة الجزئية املت-5

تعتمد عىل التدرج يف الربط أو الجمع بني األجزاء املنفصلة، مـثالً عنـد تعلـم سـباحة الزحـف عـىل 

 .البطن، نقوم بتعليم مهارة الطفو ثم مهارة رضبات الرجلني ثم الربط بينهام

 :ج توبالتايل نستن

 .ليس هناك طريقة واحدة تعترب األفضل أو األحسن-1

 ً. معااملتعلم يتعلم بعدة طرق-2

 .الطرق الصحيحة للتعلم توفر الوقت والجهد-3

 :خصائص ومواصفات الطريقة الجيدة يف تعليم السباحة * 

 .ارة الدافعية والحامس لدى املتعلمثاست-1

 .أن تتناسب مع  قدرات األفراد-2

 .أن تراعي مبدأ الفروق الفردية-3

 .اىل املركبومن البسيط أن تراعي مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب -4

 .أن تتيح للمعلم فرصة لتصحيح األخطاء-5

 .أن تتيح للمتعلم فرصة لتقييم ذاته-6
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  :م السباحةيف تعليـواألدوات املساعدة ة ـالوسائل املعين* 

 :ماهية الوسائل التعليمية  -

يف  واسـتخدامها ، وتـستخدم يف تقـويم أداء الفـرد املهـاري،هي مصادر التعليم السمعية والبـرصية

 كام أنهـا تـؤدي إىل دفـع ،عملية تعليم املهارات الحركية يؤدي إىل بناء وتطور التصور الحريك عند الفرد

ومنهـا ً ا وتـصبح مواصـفات الحركـة أكـرث دقـة وإتقانـ،عملية التعليم وتخفيض الفرتة الزمنية الالزمة له

 . ) الفيلم النموذجي –عليمي الفيلم الت( والوسائل املتحركة ،) الرسوم –الصور (الوسائل الثابتة 

 :ما هية األدوات املساعدة  -

متثل األدوات املـساعدة درجـة هامـة لإلرتقـاء بالعمليـة التعليميـة مـن خـالل التنـوع يف أسـاليب 

التدريس إضافة إىل توفري عنرص التـشويق الـذي يـساعد عـىل رفـع مـستوى األداء للمتعلمـني باختيـار 

 ويقـوم املـدرس بتـدريب املـتعلم عـىل طريقـة ،هدف املحدد من الـدرساألدوات األفضل مناسبة إىل ال

 مـام  األدواتمبـساعدة مسكها وإستخدامها قبل النزول للامء لتسهيل إمكانية تعلـم الحركـات الـصعبة

 :يسهم يف

 .التعليم يكون أكرث فاعلية كلام زادت الحواس املستخدمة يف عملية التعلمأن -1

 .جاهات تربوية وتعليميةًإكساب املتعلم قيام وات-2

 .ارة دوافع املتعلمثاست-3

 .تيسري عملية التعلم-4

 .ًتجعل التعلم أبقى أثرا يف أذهان املتعلمني هاأن -5

 .زيادة القدرة عىل التأمل وتركيز االنتباه والقدرة عىل اإلدراك واملالحظة -6

 . من املتعلمني يف وقت واحدةتساهم يف تعليم أعداد كبري هاأن -7

 .لروح العرص والتقدم التكنولوجيمسايرة -8

 .اإلسهام يف معالجة املشاكل الناتجة من الفروق الفردية بني املتعلمني-9

 .اختصار الوقت مع دقة التنفيذ-10

 .الشعور باألمان والرتكيز-11
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 .التغلب عىل عامل الخوف-12

 .رسعة التعود عىل الوسط املايئ-13

 .تأخر ظهور التعب-14

 .الدقيق للحركةاكتساب التصور -15

  :املساعدةاألدوات      أنواع 

            Floating tools          عوامـات الطفــو-1

  Kickboard  لوح رضبات الرجلني                   -2

   Paddles  لــوح الكفــان                            -3

   Pull Buoy  عوامات الشد الطافيـة                  -4

 Fins                                الــزعانــف          -5

    Tubes )                         الطــوق( العوامــة -6

 Balls                                 كــرات             -7

 Ropes                   ال         ــ حب-8

        Rings  األطـواق  -9

 :التغذيـة الراجعــة * 

 وهـذه ، تجعلـه مـن املمكـن مقارنـة أدائـه الفعـيل بـأداء معيـاريمتعلموهي معلومات متاحة لل

 وتـرتبط مبـشكلة تقـويم املـتعلم ، أو سمعية أو برصيةعلماملعلومات قد تكون ذاتية أو خارجية من امل

يه نفسه إذا كان قـد أخطـأ أو حـاد عـن الهـدف املـراد الوصـول إليـه  توجلفرد فيعيد ا،بسلوكه وأدائه

 .تعلمال يف زيادة رسعة هوتساعد

 :التدريب الذهني * 

 ويحتوى هذا التصورعىل عوامل الرؤية والـسمع ،نمط سري الحركةلهو تكرار التصور الذايت اإلرادي 

 .واإلحساس بالحركة واملكان والزمن
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 :فوائــده  -

 . يف حاالت األمراض واإلصابات واألداء الفني التوافق الحريكالحفاظ عىل -1

ة لـألداء العمـيل مثـل حـاالت إمكانية جيده للتدريب املهاري يف حالة عدم توفر الرشوط الالزم -2

 .الجو

 .ميكن استخدامه أثناء فرتات الراحة -3

 .يؤدي إىل تقليل زمن التعلم وتثبيت القدرات الحركية -4

  :ه  طرقـ-

  :ىــة األولـلطريقا-1

 تـذكريه إىلً ويهدف أساسـا ،ًإعطاء املبتدئ منوذجا يشتمل عىل إيضاح كامل للمراحل الفنية للحركة

 .بخط سري الحركة

 :الطريقة الثانية-2

 .املدربو املعلم منالرشح الشفوي للحركة ككل تعتمد عىل    -أ

 . أحد العبي املستويات العليا املعلم أو من قبلأدائها املالحظة لخط سري الحركة بعد -ب

 التـصور الكامــل للحركــة التـي أداهــا املــتعلم مـع الرتكيــز عــىل عمليـة الــشعور التــام بالحركــة -ج

 .واإلحساس باملراحل الصعبة
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 أسئلة الفصل الثالث
 السباحة

 :السؤال األول 

ًالسباحة أهم رياضة مائية متثل واقعا مشجعا الستخدام الوسط املايئ والتكيف   .معهً

وضح أهمية الـسباحة كرياضـة كاملـة تعمـل عـىل تحريـك معظـم عـضالت الجـسم -

 معتمدة عىل كفاءة الفرد البدنية ؟

 :ـيـالسؤال الثان

يجمع الكثري من العلامء والخرباء الرياضيني عىل إمكانية مامرسة الـسباحة مـن جميـع 

 حية وبدنية لديهم أفراد املجتمع وفئاته العمرية من الجنسني ملا تعكسه من فوائد ص

 عدد فوائد مامرسة السباحة ؟-

 :ثـالسؤال الثال

بـل أصـبحت  ...مل تعد السباحة مجرد حركـات متبادلـة بـني الـذراعني والـرجلني فقـط

 يتناسب وطريقة السباحة وكثافـة املـاء ومتوجاتـه املختلفـة وضـغطه ًاحركيًا تتطلب إيقاع

يـة تعلـيم الـسباحة عـىل أسـس علميـة األمر الذي يستوجب أن تقـوم عمل ...عىل الجسم

 .مناسبة لهذه العوامل

 وما هي أهميتها ؟–اذكــر هذه األسس العلمية -

 :ع ـالسؤال الراب

 عـىل عـاتق املـدرس يف تنميـة الشخـصية اإليجابيـة لـدى التالميـذ ىوضح الدور امللقـ

 واكتسابهم الثقة بالنفس من خالل تعليم السباحة ؟
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 :السؤال الخامــس

 الفروق نظر تالميذه وأن يراعي املدرس أن ينظر إىل املفردات التعليمية من وجهة عىل

 ...بعوامل السن والسامت الشخصيةبني األفراد والتي لها عالقة 

كيف ميكن للمدرس الناجح أن يضع مثل هذه العوامل يف االعتبـار عنـد تعلـيم أفـراد -

 بدنية أيضا والسامت الشخصية ؟ذات درجات متفاوتة يف السن والقدرات الحركية وال

 :ـادسـالسؤال الس

 إذ يتطلـب ،حد األسس العلميـة يف تعلـيم الـسباحة والـذي يـرتبط بـاألفرادهو أاالتصال 

 "وسيلة االتصال –املستقبل –املرسل " األساسية هلعملية نجاحه يف عملية التعلم توفر عنارص

  السباحة ؟وضح كيف ميكن لالتصال أن يلعب دور يف عملية تعليم-

 :عــالسؤال الساب

ففي السباحة مثالً تعد رغبـة الفـرد يف ،إن نجاح تعلم الفرد يرتبط بشكل كبري بدوافعه

وحتـى .تعلم بعض املهارات وإظهارها أمام اآلخرين من أهم دوافع تعلـم الفـرد للـسباحة

 تكلم عن هذه املراحل ؟....تتم عملية التعلم فإنها ترتبط مبراحل

 :ن ــمالسؤال الثا

تم فهم عملية التعلم فإن عىل املدرس أن يتعـرف عـىل ثالثـة مجـاالت مختلفـة يحتى 

 "املعرفة واملهارات وامليول "ومتداخلة هي 

 ؟"ما املقصود باملعرفة واملهارات وامليول-

 :عـالسؤال التاس

ًيف التعلم الحريك ميتد منط املعلومات والتخزين واالسـتدعاء خـالل ثـالث مراحـل بـدءا 

 وأبعملية االكتساب العقيل األوىل ومن ثم اإلتقـان الجيـد واملـشاركة وصـوالً إىل التلقائيـة 

 وضح ذلك؟......اآللية يف األداء
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 ر ــالسؤال العاش

نـاقش هـذه ...".تختلف عملية التعلم يف املاء عـن عمليـة التعلـيم يف البيئـات األخـرى

 ؟"العبارة 

 :ر ـالسؤال الحادي عش

لتعليمـي ملـادة الـسباحة رضورة احتوائـه عـىل املعلومـات النظريـة يتطلب املحتـوى ا

 .ومهارات أمن وسالمة ومهارات حركية وكذلك نشاط مستمر

 ارشح أهمية كل واحدة من هذه املحتويات ؟-

 :السؤال الثاين عشـر

تعددت الطرق املـستخدمة يف تعلـيم الـسباحة مـا بـني الطريقـة الكليـة إىل الطريقـة 

 ....كلية الجزئيةالجزئية إىل ال

 ًعرف كل طريقة من هذه الطرق موضحا مميزاتها وعيوبها؟-

 :السؤال الثالـث عشـر 

 ما هي خصائص ومواصفات الطريقة الجيدة يف تعليم السباحة ؟

 :السؤال الرابــع عشــر

 تكلم عن الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية واألدوات املساعدة يف تعليم السباحة ؟

 :الخامــس عشـرالسؤال 

 يف عملية تعليم السباحة وتثبيـت ًا بارزًا التغذية الراجعة والتدريب الذهني دورلعبت

 ؟"ناقش هذا الدور " ....القدرات الحركية ذات الصلة
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 الفصل الرابع

 

 مراحل تعليم السباحة

 

 .التعود عىل املاء: املرحلة االوىل -

 .هارات االساسية يف السباحةامل: املرحلة الثانية  -

 طرق السباحة : املرحلة الثالثة -

 . الزحف عىل البطنسباحة الخطوات التعليمية ل -

 .الخطوات التعليمية لسباحة الزحف عىل الظهر -

 .الخطوات التعليمية لسباحة الصدر -

 .الخطوات التعليمية لسباحة الفراشة -
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 :أهداف الفصل * 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/ الب  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الط

 ل تعلـيم السباحة حمرا .1

 .الخطوات التعليمية للمهارات األساسية يف السباحة .2

 .ة الزحف عىل البطنسباحالخطوات التعليمية ل .3

 .سباحة الزحف عىل الظهرلالخطوات التعليمية  .4

 .سباحة الصدرلالخطوات التعليمية  .5

 .الخطوات التعليمية لسباحة الفراشة .6

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

  املراحل التي متر بها عملية تعليم السباحة تعرف عىلي .1

 .يدرك مدى أهمية املهارات األساسية لعملية تعليم طرق السباحة .2

 -: الخطوات التعليمية لطرق السباحة التنافسيةيرتب .3

 .سباحة الزحف عىل البطن -

 . عىل الظهرسباحة الزحف -

 .سباحة الصدر -

 سباحة الفراشة -
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  :مراحل تعليم السباحة* 

 :مير تعليم السباحة بثالث مراحل أساسية وهي 

 التعود عىل املاء : املرحلة األوىل 

 .املهارات األساسية يف السباحة: املرحلة الثانية 

 . املختلفةطرق السباحة: املرحلة الثالثة 

 ود عىل املاء التع: املرحلة األوىل -

وهـي متهيـد  ،وتهدف هذه املرحلة إىل إزالة عامل الخوف وزيـادة الثقـة بـالنفس وبالوسـط املـايئ

 :وتشتمل عىل للمهارات األساسية 

 :اإلحساس باملاء .1

وهي عبارة عن مترينـات خاصـة للتعـرف عـىل خـواص املـاء مـن خـالل الحركـات االنتقاليـة وغـري 

إسـتخدام  وب والقفـز بالقـدمني وبقـدم واحـده ويف جميـع االتجاهـاتامليش والجري والوث(االنتقالية 

 . يف الوسط املايئ)املرجحات والدوراناتحركات الذراعني ومنها 

 : اللياقة البدنية  بعض عنارصمترينات لتنمية .2

 .الركل بالرجلني بالتبادل لتقليل قاعدة االرتكاز ولتنمية التوازن يف الوسط املايئ: مثل-

 .لدفع بني الزمالء لتنمية التوازن والقوة العضلية الشد وا - 

 .لتنمية التوازن والقوة العضلية رفع الركب بالتبادل أمام الصدر -

دل نقله بني الذراعني أمـام  طول الذراع داخل املاء وتباإمساك لوح الطفو باليد اليمنى عىل امتداد-

  . لتنمية القوة العضليةالجسم

 :قات األلعاب الصغرية واملساب .3

 ،عنـارص اللياقـة البدنيـةبعض إعطاء ألعاب صغرية ومسابقات متنوعة داخل املاء تهدف إىل تنمية 

 .ورفع مستوى األلفة بني املبتدئ والوسط املايئ وبني املبتدئ واملعلم
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ود القـاطرة قـ وي، الذي أمامـه زميلهبوسطًشكل املتعلمني قطارا وميسك كل متعلم ي:لعبة القطار *

 . مع مراعاة تغيري القائد كل مرة،ًألول متبعا إشارة املعلم لتغيري االتجاهاتاملتعلم ا

يشكل املتعلمني قاطرة ثم يبدأ قائـد القـاطرة بتـسليم الكـرة مـن فـوق الـرأس :لعبة تناول الكرة *

للزميل الذي خلفه وعىل التوايل حتى تصل الكرة آلخر واحد يف القاطرة والذي بدوره يكون القائد بعـد 

 .والقاطرة األرسع تكون هي الفائزة...يري االتجاهتغ

 :مترينات التنفس .4

ًوهي مترينات خاصة تهدف إىل وضع الرأس جزئيا أو كليا يف املاء ومحاولة كتم النفس لفـرتة زمنيـة  ً

 .ً تزداد تدريجيا مع تكرار التمرين،معينة

 :الغوص تحت املاء  .5

وفيها يقـوم املبتـدئني  ،اء وتقوية الجهاز التنفيس املمنوهي مترينات تهدف إىل إزالة عامل الخوف 

 .مبحاولة التقاط األشياء من قاع املسبح

 املهارات األساسية يف السباحة :املرحلة الثانية 

 :عملية التنفس: أوال

 ذلـك بـأن عـدم ضـبط الـنفس يف هـذه املرحلـة يـؤثر ً، جدا التنفس يف السباحة مهمهتعترب عملية

لذلك يجـب .  ويتأخر يف التعليم، عند تعليمه طرق السباحة يف املرحلة الثالثةبشكل سلبي عىل املبتدئ

 :االهتامم بعملية التنفس والرتكيز عليها ليك تسهل عملية التعلم ويتم تعليمها كام ييل 

 :كتم النفس:1

يتم التدريب عىل كتم النفس خارج املاء وذلك بأخذ الشهيق ثم اإلحتفاظ به داخل الرئتني  -

 .فرتة زمنية ويف حالة التعب يتم إخراج الزفري ببطءألطول 

 .يكرر التدريب السابق يف الوسط املايئ ووضع الوجه يف املاء بأوضاع مختلفة -
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 وأن ،)ث30(يكرر التدريب السابق حتى يستطيع املبتدئ أن يستمر يف كتم الـنفس لـزمن  -

 .خراج الزفري تدريجيايستطيع إخراج الزفري تحت املاء بعد الكتم ومحاولة زيادة زمن إ

 :تنظيم التنفس :2

 وبعـدها ، الحافة بيده يف ميـاه بعمـق األكتـافً لحافة املسبح ممسكاًايقف املتعلم مواجه -

ًيأخذ شهيقا رسيعا بواسطة الفم مـع ( ثـم يـدخل الـرأس بأكملـه يف املـاء بعـد أن يثنـي ركبتيـه فقـط ،ً

. األنـفالفـم وألثناء تبـدأ عمليـة الـزفري بواسـطة  ويف هذه ا،)االحتفاظ بوضع الرأس والجذع دون ثني

يكرر التمـرين إىل أن يـصل إىل اآلليـة يف األداء دون تعـب مـع الـتمكن والـسيطرة عـىل ضـبط عمليـة 

 .يوضح ذلك)1( رقمالتايل والشكل  ،التنفس كاملة

 

  تنظيم التنفس)1(شكل رقم 
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للتأكـد مـن قـدرة املـتعلم عـىل  و،ًيكرر التمرين السابق بعيدا عن الحافة وبدون مساعدة -

  .متتالية دون توقف ودون إخراج الزفري يف الهواء) مرة30( ويطلب منه التكرار لــ،اإلتقان

 . مع فتح وضم الذراعني والرجلني معامنطقة بعمق الصدريكرر التمرين يف  -

ان  وذلـك بعـد اتقـيكرر التمرين يف املنطقة العميقة مع فتح وضم الذراعني والرجلني معـا -

 .الوقوف باملاء

 :أنواع الطفو:ثانيا

 : طفو التكور -1

 بثني الجذع لألمام ووضع الـرأس يف املـاء مـع ثنـي الـركبتني يف إتجـاه الـصدر يقوم املتعلم -

 .كون الرأس قريب من الركبتنيي عىل أن وعمل دائرة حولهم بالذراعني

 

 : طفو القنديل -2

 بوضع الرأس يف  الركبتني، يقوم املتعلمسند اليدين عىل ثني الجذع أماما، من الوقوف فتحا، -

 .املاء مع إنزالق اليدين عىل الساقني واملسك مبفاصل القدمني

 .يكرر من الوقوف ضم -

 ):عىل البطن  (األمامي فقيالطفو األ  -3

 واملـسك  باليـدين ،ويتم فيه تعليم املبتدئني الطفـو الثابـت باالسـتناد عـىل حافـة املـسبح -

 ومـن هـذا الوضـع يرتفـع ، بزاوية مائلة مع االحتفاظ بالرأس بني الـذراعنيوالجسم عىل كامل امتداده

 .الجسم عىل سطح املاء نتيجة االسرتخاء

يكرر التمرين السابق مع الرتكيز عىل كيفية الوقوف من الطفو األمامي عن طريـق جـذب   -

 . فع الرأسالركبتني تحت البطن ومن ثم إنزال الذراعني ودفع املاء بالكفني للخلف ومن ثم ر

ًالتخلص تدريجيا من االسـتناد عـىل حافـة املـسبح وكيفيـة الوقـوف مـن الطفـو حـرا دون  -

 :مساعدة مع الرتكيز عىل ما ييل بالرتتيب 
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 .ثني الركبتني تحت البطن -

 . الجسمحاذاةاء للخلف بالكفني مع فرد الذراعني مبدفع امل -

 .بدفع الذقن لألمام  من املاءرفع الرأس -

 .تكون القدمني معا ومبواجهة أرض املسبحعندما الوقوف  -

 :)عىل الظهر (الطفو االفقي الخلفي  -4

خذ اإلحساس بالحركة وأأو بإستخدام أداة ني الطفو الثابت مبساعدة املعلم يتم تعليم املبتدئ -

يف ، و)عـىل الظهـر(فـي أولوية وضع أجزاء الجسم عىل املاء للوصـول للطفـو االفقـي الخل التعرف عىلو

ًيقف املعلم خلف املتعلم ساندا له من تحت العضدين مع إرشاد املـتعلم بوضـع رأسـه اعدة حالة املس

 . ورفع البطن ألعىل ثم ترتك القدمني األرض فيطفو الجسم عىل الظهر،أوالً ثم األكتاف والصدر

 وذلك بهبوط املقعدة ، الوقوف من الطفو عىل الظهرلتسهيل عمليةستخدم طفو القنديل ي -

 ومن ثم رفع الرأس مـن املـاء ، ثم دفع املاء بالذراعني من الخلف إىل األمام يف اتجاه القدمنيألسفل أوالً

 وبالتـايل يـصل الجـسم إىل الوضـع ، للخلـفة الـركبتني مـع سـحب املقعـديً وأخريا ثنـ،يف اتجاه الصدر

 التكـور  ميكـن اسـتخدام طفـوكام، عندما تكون القدمني معا ومبواجهة أرض املسبحالعمودي والوقوف 

 .الطفو عىل الظهر  الوقوف منأيضا يف عملية

يخفف السند بالتـدريج إىل أن يـستطيع املـتعلم أداء املهـارة مبفـرده، ويكـرر التمـرين إىل   -

 .مستوى اإلجادة التامة يف كيفية الطفو والوقوف منه

 :الطفو العامودي -5

 واملـسك  باليـدين ،سبحويتم فيه تعليم املبتدئني الطفـو الثابـت باالسـتناد عـىل حافـة املـ -

موازيا للحائط يف املنطقـة العميقـة مـن املـسبح والنظـر لالمـام، ثـم يفـرد والجسم عىل كامل امتداده 

 ومن هـذا الوضـع يرتفـع ، مع االحتفاظ بالرأس بني الذراعنياملبتدئ املرفقني واالنزالق العمودي السفل

 . نتيجة االسرتخاء عمودياالجسم عىل سطح املاء
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 ومن ثـم إنـزال النزول العامودي وترك حائط املسبحلتمرين السابق مع الرتكيز عىل  يكرر ا -

 .  خارج املاء الرأس الجسم ألعىل وفعتألسفل يف إتجاه قاع املسبح لريلودفع املاء بالكفني جانبا الذراعني 

ي  الـصعود العـامودكيفيةتعليم املبتدئني التخلص تدريجيا من االستناد عىل حافة املسبح و -

  .مبساعدة رضبات الرجلني التبادلية

 .يكرر التمرين السابق مع تنظيم النفس والثبات ثالث عدات يف الوضع العامودي -

   :االنزالق عىل املاء:ثالثا

 يقـوم كلتا الحالتنيً أو بالقدمني معا، ويف ةليك يتم االنزالق عىل املاء يجب دفع الحائط بقدم واحد

 ثم يـدخل الـرأس بـني ،م عىل سطح املاء، وأخذ الشهيق العميق بواسطة الفماملبتدئ مبد الذراعني لألما

 الجسم لألمـام عـىل سـطح املـاءالجزء العلوي من الذراعني بحيث تالمس األذن العضد وبعدها يتم مد 

الرجـل األخـرى عـىل  وتلحـق بهـا كبةر وفرد ال الدفع بالقدم املستندة عىل الحائط يتم:ويف هذه االثناء

 للحـائط ، ثني الركبتني تحـت الـبطن مـع توجيـه القـدمنيأما يف حالة الدفع بالقدمني فيتم ،اءسطح امل

 بإنسياب عىل املـاء هكلفرد الركبتني ودفع الحائط بالقدمني فينزلق الجسم   يتم ومن ثم،)وضع التكور(

 :مع مراعاة ما ييل 

 .االحتفاظ بالنفس داخل الرئتني ألطول فرتة ممكنة -

 .مع توجيه األصابع للداخلفرد األمشاط  -

 .عدم تصلب املفاصل -

 ً.عدم رفع الرأس عن املستوى املحدد سابقا -

 .من أجزاء الجسم عدم التحريك أو الضغط عىل أي جزء -

الـدفع مـن أرضـية املـسبح ثـم س نفالـخذ أل يتم الوقوف يف حالة التعب: مالحظة

 العميـق ثـم وضـع وذلـك بعـد وضـع الـذراعني لألمـام وأخـذ الـشهيق ً،بالقدمني معا

 وفـرد  الجسم لألمام الجزء العلوي من مدمع شارة له كام سبق اإل الرأس بني الذراعني
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 .وينزلق بإنسياب بعدها يرتفع الجسم عىل سطح املاء ،القدمنيأصابع ب  دفع األرضثمالركب  

 : لية  حركة الرجلني التباد:رابعا

 وإتقانهـا يعتـرب األسـاس يف إتقـان ،يف الـسباحةتعترب حركة الرجلني التبادليـة مـن املهـارات الهامـة 

 .السباحة النها جزء أسايس يف سباحتي الزحف عىل البطن والزحف عىل الظهر

التمـرين عليهـا عـىل األرض قبـل  و،مـوذجنأداء ال ومـن ثـم ً،يتم رشح حركة الرجلني نظريا -

 النزول إىل املاء 

 واتجاه اصابع القدمني للـداخل ،ملاءيجلس املبتدئ عىل حافة املسبح مع وضع القدمني يف ا -

 .وألسفل دون تصلب

 أي تبـدأ ، تـصلبهاعـدممـع لركـب  املقـصود لثنيالتحريك الرجلني من مفصل الفخذ دون  -

 .) الفخذ اىل املشط مفصلمن(الحركة من األعىل إىل األسفل 

كـام  ومن ثم يقوم بتحريك الـرجلني ،ميسك املبتدئ بالحافة ويأخذ وضع الطفو عىل البطن -

 .سبق رشحه

 . وتكرار التمرين حتى اإلجادة التامة،يقوم املبتدئ باألداء مع املساعدة باستخدام الطوافة -

 .تطبق نفس الخطوات السابقة للتدريب عىل حركة الرجلني عىل الظهر -

 .تدريجيا والتكرار )املعلم أو األدوات(تخفيف السند  -

 . الحركةداء رسعة أالتدريب عىل أداء حركات الرجلني مع تنوع -

 :اإلنزالق تحت املاء:خامسا

يقف املتعلم مبواجهة زميلـه  :يتم تعليم اإلنزالق تحت املاء يف البداية مبساعدة الزميل

 ثـم إدخـال  الـذراعنيفردوثني الركبتني ب يقوم املؤدي وبينهم مسافة مرتين) َوقوف فتحا(

 دفـع األرض يـيل ذلـك  ،عمـيالن الجـذ  مـعالرأس اىل املاء والـضغط بالـذراعني اىل أسـفل

 ربـط هـذا التمـرين مـع مراعـاة  مـع ،تهدفا املرور من بني أرجل الزميلوفرد الركبتني مس
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، وبتكـرار التمـرين يـستطيع املـتعلم أن يقطـع  واإلحتفاظ بالهواء يف الرئتني وليس يف الفـمكتم النفس

 .تحت املاءباإلنزالق أكرب مسافة 

 :القفز للامء : سادسا

القفز داخل املسبح من أماكن مختلفة االرتفاع مبتدئا بالقفز من حافة املسبح للـامء يجب التدرج ب

وذلك بهدف زيادة الثقة بـالنفس والجـرأة والـشجاعة والـتخلص  بعمق الصدر اىل االماكن االكرث عمقا،

 .من عامل الخوف

 :الوقوف باملاء: سابعا   

التبادليـة للـرجلني للـتمكن / عية د والحركة الضفالدائرية للذراعني/ تعليم املتعلم الحركة الزعنفية 

 واإلحتفاظ بالجسم يف الوضع العامودي والرأس خارج املاء ،من الوقوف يف املنطقة العميقة من املسبح

 .، وذلك بهدف زيادة الثقة بالنفسوإستمرار القدرة عىل التنفس الطبيعي

 :طرق السباحة : املرحلة الثالثة

 :رق السباحة الخطوات التعليمية لط

 :يتم تعليم طرق السباحة عىل النحو التايل 

 .حركات الرجلني .1

 .حركات الذراعني .2

 . الربط بني الرجلني والذراعني .3

 .التنفس .4

 .التوافق الكيل لطريقة السباحة .5

 : املتبعة يف تعليم السباحةالخطوات*

 .الرشح اللفظي .1

  .عىل األرضمع تدريبات أداء النموذج  .2

 . يف املاءعميلأداء النموذج ال .3

 .باستخدام األدوات أو مبساعدة املعلم –أداء الحركة باملساعدة  .4
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 ).املنطقة الضحلة  ( من املسبحجزء غري العميقالتؤدي الحركات أوالً يف  .5

 .لحركة معينة قبل البدء يف تعليم الحركة التي تليها)  أمتار10-8(سباحة مسافة من  .6

 :وذلك لعدة أسباب ) أمتار5 -3(استخدام املسافات القصرية عند التعليم  .7

 .املحافظة عىل الشكل النموذجي ألداء الحركة -

 .الصعوبات املتعلقة بالتنفس للمبتدئ يكون تأثريها أقل -

 . وخاصة بعد التعديلتكرار األداء يدعم األداء للمهارة -

 .لسهولة إعطاء التعليامت الخاصة بتصحيح األخطاء -

  :تعليم سباحة الزحف عىل البطن:  أوالً

 التمهيدية الالزمة لتعليم سباحة الزحـف عـىل األساسيةبعد التأكد من اكتساب املبتدئني للمهارات 

 :ييلتباع ماايتم  ،البطن

 :تعليم حركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل البطن 

 مع الفرد غري املتصلب مـن وضـع الجلـوس ،أداء حركات الرجلني عىل األرض بشكل متبادل .1

 .االنبطاحالطويل ومن وضع 

 .أداء حركات الرجلني من الجلوس عىل حافة املسبح .2

 .أداء حركات الرجلني باالستناد ومسك حافة املسبح .3

 ).أداة مساعدة(أداء حركات الرجلني باستخدام الطوافة  .4

 واالنزالق واليدان ممتدتان أمـام ،تخفيف املساعدة وأداء حركات الرجلني بعد دفع الحائط .5

 .ذراعني والرأس بني ال،الجسم

زمنيـة مقـدارها تحريك الرجلني بعد دفع الحائط واالسـتمرار يف االنـزالق ملـدة البدء بيتم : مالحظة

 ).3) (2) (1(ثالث عدات

 :النقاط الفنية عند تعليم حركات رجلني سباحة الزحف عىل البطن

وتجنـب أي  ،مـع االحتفـاظ بـالكتفني عـىل سـطح املـاء يجب االحتفـاظ بالجـسم مـستقيام، .1

 .أجزاءهأحد بالجسم أو الضغط عىل ناءات انح



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            78
 

 .يجب أن تبدأ حركة الرجلني من مفصل الفخذ .2

 .عدم تصلب مفصل الركبة ومفصل القدم .3

املـدى وصـوت املـاء  لـه مـن حيـث بةيجب أن يتعرف كـل مـتعلم عـىل محـددات الحركـة املناسـ

 .  البطنحركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل) 2(ويوضح الشكل رقم والتدريب عليها، 

 

 حركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل البطن )2(شكل رقم 

 

 :تعليم حركة الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطن* 

 .مع ثني الجذع وامتداد الذراعني لألمامعىل األرض أداء حركات الذراعني من وضع الوقوف  .1

 أن يحـتفظ  يف مـاء مبـستوى الـصدر ومـن املهـم مـن وضـع الوقـوفأداء حركات الذراعني .2

 .املتعلم بوضع الجذع والكتفني عىل سطح املاء ويبدأ املتعلم بأداء الحركة بالتبادل بني الذراعني

ًامليش يف املاء مع تبادل حركات دفع املـاء للخلـف بالـذراعني مـع االحتفـاظ بـاملرفق عاليـا  .3

 مـع متابعـة مليـة الـدفع ويتم الفرد الكامل للذراع يف نهاية ع)عدم سقوط املرفق للخلف أثناء الشد (

 .الكتف للحركة

  ميـسك، وضع الطفـو عـىل الـبطنمن )مترين العربة(التطبيق مبساعدة الزميل  .4

 كـف يـد الزميـل ويجب عىل املـؤدي ملـس من أعىل الركبة املؤدي  رجلنيالزميل املساعد
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 مـع املـسك نتمري، يكرر ال املساعد بكف يد الذراع العاملة والذراع األخرى عىل سطح املاء أمام الرأس

 .من مفصيل القدمني

 بيـنام تقـوم ،التطبيق من وضع الطفو مـع اسـتخدام أداة الطفـو املـساعدة لـذراع واحـدة .5

 .الذراع األخرى بأداء الحركة كاملة مع أداء رضبات الرجلني

ثـم ، يف االنزالق عدات 3 ينتظر املتعلم ،االنزالق عىل املاءالذراعني بعدربط حركات الرجلني مع يتم 

 . ومن ثم يقوم بتحريك الذراعني بالتبادل، أخرى عدات3 بتحريك الرجلني ملدة يبدأ

 :النقاط الفنية عند تعليم حركة الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطن 

 .ًيجب االحتفاظ بوضع الجسم مستقيام عند أداء حركة الذراعني .1

 رسعـة خـالل الثلـث ويجـب أن تـصل ألقـىص ، مرحلة الـشدبعديجب تزايد رسعة الحركة  .2

 .األخري من مرحلة الدفع تحت املاء

  )مـدى الحركـة ( ويجب تحقيق الطول األمثل للذراع ً،يجب عدم إنهاء مرحلة الدفع مبكرا .3

 .ثناء مرحلة الدفعأ

، يجب أن يحقق املتعلم أقىص قدر من اسرتخاء الذراعني أثناء الحركة الرجوعية خارج  املاء .4

 .ًا إىل أعىلمع االحتفاظ باملرفق مشري

 .االنسيابية وعدم التشنج أثناء االنتقال من حركة إىل حركة أخرى .5

 للمحـور الطـويل ة وليـست قاطعـ،يجب أن تدخل اليد إىل املاء يف الخـط األمـامي للكتـف .6

 .للجسم

 يوضح حركة الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطن)أ-3(والشكل رقم 

 

  الزحف عىل البطن حركة الذراعني يف سباحة)أ-3(شكل رقم 
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 كات الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطنرمراحل أداء ح) ب-3(كام يوضح الشكل

 

 مراحل أداء حركات الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطن )ب -3(شكل رقم 

 

 :تعليم التنفس يف سباحة الزحف عىل البطن *

مـع ثنـي اء والوقـوف النزول تحت سطح املـالوقوف يف املاء الضحل ممسكا بحافة املسبح  .1

تنظـيم  ( داخل املاء ً أو من الفم واألنف معا األنف وفرد الركبتني وأخذ الشهيق من الفم وإخراجه من

 ).التنفس 

ًالوقوف فتحا يف املاء الضحل ممسكا بحافة املسبح مع ثني الجذع أمامـا .2 الـرأس يف  ووضـع ،ً

الوجـه باملـاء  إخراج الزفري عنـدما يكـون و ،شهيق وأخذ النفس برفع الرأس لالمام وتكرار تنظيم ال،املاء

 . مستوى مفرق الشعرحتى

 .لألماممع تدوير الرأس للجانب بدالً من رفعها ) 2(يكرر التمرين  .3
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الطفو واالنزالق ورضبات الرجلني عىل البطن ثم تغيري وضع الجسم من الوضع األمـامي إىل  .4

 . الرأس تجاه الكتف املفتوحتدويرع املتحركة والوضع الخلفي مع حركة ذراع واحدة وفتح كتف الذرا

دون تغيري وضع الجسم واخذ الشهيق لحظة ملس الكـف للفخـذ وفـتح  )4(يكرر التمرين  .5

 .كتف الذراع املتحرك للخلف وتدوير الرأس حتى يرتفع الفم فوق مستوى سطح املاء

 .الزفريأداء الحركة الرجوعية للذراع املتحرك مع تدوير الرأس ألسفل وإخراج  .6

 :النقاط الفنية عند تعليم التنفس يف سباحة الزحف عىل البطن

 .املحافظة عىل وضع الجسم األفقي .1

 .عدم رفع الرأس من األمام .2

 .رضورة إخراج الزفري داخل املاء .3

 .عدم الضغط عىل الظهر أثناء الشهيق .4

تف ذراع كفتح أخذ الشهيق وذلك عندما تكمل ذراع التنفس مرحلة الدفع ودوران الرأس و .5

 .التنفس

 .يجب أن يتعلم املتعلم أخذ النفس من الجانبني .6

 .يوضح طريقة أخذ النفس يف سباحة الزحف عىل البطن)4(والشكل رقم 
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 طريقة أخذ النفس يف سباحة الزحف عىل البطن )4(شكل رقم 

 :تعليم التوافق يف سباحة الزحف عىل البطن 

 .الربط بني حركات الذراعني والرجلني .1

 . أن تكون حركات الذراعني يف مرحلتي املسك والدفع مبدى أطوليجب .2

 مع أداء التنفس كـل ،أمتار10-8ربط حركات الذراعني والرجلني واالداء ملسافات قصرية بني  .3

 .دورتني للذراعني

 ويفضل أن يبدأ التوافـق ألداء الـسباحة ككـل مـع ،التدرج بأداء التنفس كل دورة للذراعني .4

 .حد فقطالتنفس من جانب وا

 .التدرج يف طول مسافة األداء .5

 :تعليم سباحة الزحف عىل الظهر : ًاـثاني

تم  التمهيدية الالزمة لتعلـيم سـباحة الظهـر يـ األساسيةبعد التأكد من اكتساب املبتدئني للمهارات

 :ما ييلإتباع 
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 :تعليم حركة الرجلني يف سباحة الزحف عىل الظهر 

 .بات الرجلني التبادليةالجلوس الطويل عىل األرض وأداء رض .1

 .الجلوس عىل حافة املسبح وأداء الرضبات مثل ركل الكرة .2

 .الدفع واالنزالق الخلفي وأداء رضبات الرجلني مع توجيه أصابع القدم للداخل .3

 :الدفع واالنزالق الخلفي مع وضع الذراعني يف أوضاع مختلفة  .4

 .سمج الي جانب-أ

 .م وفرد املرفقني خلف الرأس مع وضع الكفني فوق بعضه-ب

 ).سباحة الظهر األولية(ة للذراعني مع عمل حركات أولي )3(تكرار التمرين  .5

 :النقاط الفنية عند تعليم حركات الرجلني  يف سباحة الزحف عىل الظهر 

 .التأكد من أن جسم املتعلم مفرود دون تصلب .1

 .االحتفاظ بالركبتني أسفل املاء يف كل مراحل حركات الرجلني .2

 .بزاوية ميل اىل الخلف من أسفل ألعىل  الدفعركة حىتؤد .3

 . القدممشاطتبدأ الحركة من مفصل الفخذ منتهية بأ .4

 .لرجلنيل يةتبادلالحركات الاملحافظة عىل  .5

 .يوضح حركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل الظهر )6(والشكل رقم 

 

 حركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل الظهر )6(شكل رقم 
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 :ات الذراعني يف سباحة الزحف عىل الظهر تعليم حرك

 ثم تؤدى الحركة املروحية بالذراعني حتى ،األرضيقف املتعلم وظهره للحائط أو يرقد عىل  .1

 .تكون الحركة األساسية بجانب الجسم وليس تحته

 الزميـل  وهو يف وضع الطفو عـىل الظهـر وميـسك)مترين العربة(التطبيق مبساعدة الزميل  .2

 اإلمـساك  من املنطقة ما بني مفصل الركبة ومفصل الفخـذ، ويكـرر التمـرين مـع ؤدي امل رجلنياملساعد

 .من مفصيل القدم

 بجانب ىخرواألمبستوى سطح املاء  تثبيت ذراع خلف الرأس  مد واداء حركات الرجلني مع .3

 .الجسم

 .يكرر التمرين السابق مع تبديل الذراعني .4

ثـم  ، عـداتثـم ثـالث ثـم تبـديل الـذراعني الثبات خمـسة عـدات( يكرر التمرين السابق  .5

 .)نيعدت

 .)حركات متتابعة( دون ثبات الربط بني حركات الرجلني وحركات الذراعني .6

 :النقاط الفنية عند تعليم حركات الذراعني يف سباحة الزحف عىل الظهر 

دود الوضـع التـرشيحي بجانب الرأس وإىل الخارج قلـيالً ويف حـتدخل الذراع املاء مفرودة  .1

 . أوال ليواجه الكف للخارج)الخنرص( الدخول للامء باألصبع الصغرييتم ، وملفصل الكتف

تصل اليد إىل نقطة املسك حينام تصبح يف نقطة أعىل الرأس وعـىل امتـداد املحـور الطـويل  .2

 .للجسم

ً حتـى تتعامـد الـذراع جانبـا مـع املـسك مـن نقطـة  مع فرد الذراعتؤدى حركة الشد بقوة .3

 .الكتف

قـرتب الكـف مـن الجـسم يركة الدفع حني يتزايد انثناء الذراع من مفصل الكـوع لتؤدى ح .4

 .لالحتفاظ بخط الدفع املستقيم تجاه القدمني
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 مفـصل ويف إتجـاه حركـة الـدفع  مع إسـتمرارتصبح عمودية عىل املاءلالكف  حركة توجيه .5

 .وبجانب الفخذ ألسفل تجاه القاع نهائيةدفع الالالفخذ لتؤدي حركة 

بخـروج اصـبع االبهـام اوال مـن املـاء مـع الحركة الرجوعية برفـع الـذراع خـارج املـاء تبدأ  .6

بشكل متعامد مـع ًلتأخذ مسارها يف الهواء عاليا أعىل الصدر والوجه املحافظة عىل الفرد الكامل للذراع 

 .الجسم

 .يوضح حركة الذراعني يف سباحة الزحف عىل الظهر)أ -7(والشكل رقم 

 

 حركة الذراعني يف سباحة الزحف عىل الظهر )أ -7(شكل رقم 

 مراحل حركة الذراعني يف سباحة الظهر) ب -7(كام يوضح الشكل

 

 مراحل حركة الذراعني يف سباحة الظهر )ب -7(شكل رقم 
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 :تعليم التوافق يف سباحة الزحف عىل الظهر 

تي تعترب أكرث طرق السباحة  ال و يف هذه الطريقة الرجلني والذراعنيحركاتبني يتم التوافق الكامل 

  عمليـة مـام يـؤدي إىل أداء، وذلك لوجود الوجه بصفة دامئة خارج سطح املـاء،ً وتوازنا للجسمًاستقرارا

  .تباع نفس الخطوات الخاصة بالتوافق يف سباحة الزحف عىل البطناوميكن ، التنفس بحرية

 -:تعليم سباحة الصدر: ثالثا

 :الصدرتعليم حركة الرجلني يف سباحة 

 : كالتايلاألرضحركه من الجلوس الطويل عىل اليتم تعليم  يتم رشح املهارة نظريا ثم  -1

 .   ثني الرجلني من مفصل الركبة مع االحتفاظ مبالمسة القدمني لألرض-ا 

 .)رفع األمشاط  (  ثني مفصيل القدمني ألعىل يف اتجاه الساق-ب 

 عىل قاعدته لألبالقدمنيثلث م توجيه أصابع القدمني للخارج مع تشكيل -ج 

 مثلث قاعدته لألسفل  تحريك القدمني للخارج بحيث تشكل الساقني -د 

 والعودة للوضـع االبتـدايئ  مع اإلحتفاظ بثني مفصل القدم ألعىل دفع الرجلني للخارج ولألمام- ـه

 . عدات قبل التكرار3فرتة ل االنتظار يف وضع مد الرجلني ،)الجلوس الطويل (

 . باملاءمنوذج عميلعرض  -2

 . لإلحساس باملاءيتم تطبيق حركة الرجلني من وضع الجلوس عىل حافة املسبح -3

 حافة املسبح مع املكـوث يف وإمساكمن وضع الطفو عىل البطن يتم تطبيق حركة الرجلني  -4

 . عدات3 )دفع -فتح -ثني (األوضاعكل وضع من 

 لـه بتوقيـت كـل وضـع وذلـك زيعـاواإل القـدمني بتوجيـهمن قبل املعلـم مساعدة املتعلم  -5

مـا يف مرحلـة الـدفع تكـون  أ،الحركة بطيئة يف مرحلة الثني والفـتح (ةإلكسابه إيقاع الحركة الديناميكي

 .)الحركة رسيعة وقوية 
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 . مرة واحدة فقط ثم الوقوفحركة الرجلني أداءمن وضع الطفو يتم  -6

أو إسـتخدام أداة ميـل  حركات الـرجلني مـن وضـع الطفـو عـىل الظهـر مبـساعدة الزىتؤد -7

 .ثم بعد ذلك بدون مساعدة) طوافة(مساعدة 

 . عدات ثبات يف وضع الطفو3أداء التمرين مرتني متتاليتني بفارق  -8

 . والتثبيتاإلتقان إىل والوصول األداء حتى يستطيع املبتدئ السيطرة عىل األداءتكرار  -9

 :النقاط الفنية عند تعليم حركة الرجلني يف سباحة الصدر

) الـدفع( واملرحلـة الرئيـسية ،)التجهيـز (األوليـةتأكيد عىل االنتقال االنـسيايب بـني املرحلـة ال -1

 . السليم وتنظيم الجهداإليقاعلتحقيق 

 إىلبطيئة نـسبة ) ثني الركبتني (األوىل املرحلة نأ التوقيت يف مراحل الحركة حيث إىل االنتباه -2

 .تتم برسعة وقوةفهي ) دفع وفرد وضم الرجلني( املرحلة الرئيسية 

 . يشعر املتعلم بضغط املاء عىل باطن القدم يف مرحلة الدفعأنيجب  -3

 . القدمني للخارج بعد ثني الركبتنياتجاهيجب الرتكيز عىل  -4

 . ثني الركبتنيأثناءعدم الضغط عىل الظهر  -5

 .عدم ثني الركبتني تحت البطن ويف اتجاه الصدر -6

 .أوالًعدم فتح الركبتني بعد الثني  -7

 .ستخدام عضالت البطن أو الظهر أثناء عملية الدفععدم إ -8
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 حركة الرجلني يف سباحة الصدر)أ -8(ويوضح الشكل رقم 

 

 

 حركة الرجلني يف سباحة الصدر )أ -8(شكل رقم 

 مراحل حركات الرجلني يف سباحة الصدر) ب -8( كام يوضح الشكل

 

 صدرمراحل حركات الرجلني يف سباحة ال )ب -8(شكل رقم 
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 :تعليم حركة الذراعني يف سباحة الصدر

 . من وضع الوقوف فتحا مع ثني الجذع أمامااألرضيجب التدريب عىل حركة الذراعني عىل  -1

 .للحركة واإليقاعي يقدم املعلم املساعدة للمتعلم للتنظيم الدينامييك أنيجب  -2

 .أداء النموذج باملاء -3

 .ليف املاء الضحمن الوقوف  التدريب عىل الحركه -4

  .تؤدى حركة الذراعني من امليش يف املاء الضحل -5

 .يجب تعليم حركة الرأس للتنفس من بداية تعليم حركة الذراعني -6

 :النقاط الفنية عند تعليم حركة الذراعني يف سباحة الصدر

 . ابعد نقطة ملسك املاءإىلبهدوء للوصول )  أسفلً-جانبا ً-أماما( تتحرك الذراعني للخارج أن -1

 ،صل الرسغ بانقباض عضالت الـساعد تثبيت مفأي ، املسك مبواجهة الكف للامء بقوةتتم عملية -2

 .وكذلك عضالت العضد لتثبيت مفصل الكوع لتكوين رافعة قوية بكل من الذراعني

 ، العضالت الصدرية وذات الرأسني العـضدية لتحريـك الجـسم لألمـامبانقباضتتم عملية الشد  -3

 ، شكل قـوس مـع املحافظـة عـىل بقـاء الكـوعني أعـىل مـن الكفـنيوتتحرك الكفان للخارج ولألسفل يف

 متـواجهني ني الصدر مع مقابلـة الكفـأسفلوتستكمل بحركة ضم قوية ورسيعة من الكوعني وتقريبهام 

 . الوجهأسفل

 ً. مع دفعهام لألمام حتى ميتد الذراعان متامانيية داخل املاء بتدوير الكفعتتم الحركة الرجو -4
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 يوضح حركة الذراعني يف سباحة الصدر )أ -9 (والشكل رقم

 

  حركة الذراعني يف سباحة الصدر)أ -9(شكل رقم 

 

 مراحل حركة الذراعني يف سباحة الصدر ) ب-9(كام يوضح الشكل 

 

 مراحل حركة الذراعني يف سباحة الصدر )ب -9(شكل رقم 
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 :تعليم التوافق يف السباحة الصدر

 مـن خـالل ،أخـرىلني والذراعني من وضع الطفو والعـودة مـرة يبدأ الربط بني حركات الرج -1

 ). فرد الرجلني– فرد الذراعني –جلني ثني الر–ثني الذراعني (  املعنية بالحركة األجزاءنداء املعلم عىل 

 . والشد للذراعنياإلمساك  مرحلة أثناءدفع الذقن لألمام  -2

 .بني تجاه املقعدةاخذ الشهيق برسعة عن طريق الفم مع البدء يف سحب الكع -3

 .ماملأل للامء بسحب الذقن للداخل تجاه الصدر اثناء فرد الذراعني الوجهيعود  -4

 3 والثبـات يف وضـع الطفـو ، الزفري تحت سطح املاء اثنـاء دفـع الـرجلني للخلـفإخراجيتم  -5

ثـم  وذلك ملـرة واحـدة  يف تقدم الجسم من حركة الدفع القوية للرجلني من رد الفعلعدات لالستفادة

 .الوقوف

 عـدات ثـم 3يكرر التمرين السابق عىل أن يؤدي املـتعلم الحركـة مـرتني متتـاليتني بفاصـل  -6

 .الوقوف

 .أمتار10يكرر بأداء ثالث حركات بنفس الطريقة اىل أن يستطيع قطع مسافة  -7

 .تكرار املامرسة حتى يتمكن املتعلم من السيطرة وإجادة األداء واالتقان والتثبيت -8

 

 :ة عند تعليم التوافق يف سباحة الصدرالنقاط الفني

 أنبـل يجـب ، ثناء الدفع بالرجلنيأً الذراعني أماما حتى ال تتم فرد عدم تأخري يجب مراعاة -1

 ،لألمـامساهم يف عمليـة التقـدم   حيـث أن هـذا الوضـع يـسهم للجـسمالـرأس مبثابـة تسبقها لتكون 

 .األماميةولإلقالل من املقاومة 

 .نسيايب للجسماملحافظة عىل الوضع اال -2

 . إيقاع الحركةاملحافظة عىل -3
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 :تعليم سباحة الفراشة: ًرابعا 

 :تعليم حركة الرجلني يف سباحة الفراشة* 

تقيمة واالحتفاظ بـالرجلني مـس  من خالل ثني الجذع ألسفلمحاولة ملس قاع املسبح باليدين -1

 . أي عكس الزاوية الهرميةالضحليف املاء ثم تغيري اتجاه الجسم للصعود ألعىل  ،)لتشكل زاوية هرمية(

 .لحركةلمنوذج أداء  -2

 حافة املسبح باليدين يف املنطقـة إمساكب من الوضع العموديالرجلني  الحوض و حركةتعليم -3

 .العميقة

 الحـوض عـن طريـق حركـة ألعـىل لألسـفل والـصعود ولزن بعد النفس التمرين السابقأداء  -4

 . بدون ملس الحائطوالرجلني

 . باالستناد عىل حافة املسبح باليديناألفقيلوضع أداء الحركة من ا -5

 . الحركة من وضع الطفو عىل الظهر أو الجانبأداءميكن  -6

 . الطفوةأدا الحركة مبساعدة أداء -7

 .ربط حركات الرجلني مع التنفس -8

 :النقاط الفنية عند تعليم حركة الرجلني يف سباحة الفراشة  -

 . مترينات تعليم الرجلنيأداء عند ضمنطقة الحو الحركة تبدأ من أنيجب التأكد  -1

ة  حركـأداءأي باستمرارية وانسيابية خاصـة عنـد نهايـة ، ّ تؤدى الحركة بدون تقطعأنيجب  -2

 .الرجلني ألسفل

 .عىل سطح املاءبقى الرأس والكتفان ي أنيجب  -3

 .األداءثناء أ ة مسرتخيمشاطً معا واأللني تكون الرجأنيجب الرتكيز عىل  -4

 .) الظهرأسفل(ة من مفاصل العمود الفقري  تؤدى الحركأنيجب  -5

 . دون تصلبةتشرتك مفاصل الفخدين والركبتني يف الحرك -6

 . املستقيم واالنسيايباألفقيالحفاظ عىل شكل الجسم  -7
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 .ثناء التعليمأميكن استخدام حلقه من املطاط لتفادي الحركة التبادلية للرجلني  -8

 . الفراشةحركات الرجلني يف سباحة )10(ويوضح الشكل رقم 

 

 حركات الرجلني يف سباحة الفراشة )10(كل رقم ش

 :تعليم حركة الذراعني يف سباحة الفراشة -

 .تعليم حركة الذراعني من الوقوف خارج املاءالرشح اللفظي للمهارة و -1

 :تعليم حركة الذراعني  -2

 :املرحلة األساسية

شـكل  بحيث تـشكل الـذراعني  بالكفني دفع املاء للخارج،الصدرعمق بلوقوف مبيل يف ماء ا -2

الـدفع خلفـا بفـرد الـذراعني  وأخـريا ،ثـم للـداخل تحـت الجـسم ، بثنـي املرفـقثم للخلف ،)v(حرف 

 .ومالمسة الكفني للفخذين

 .يكرر التمرين السابق من امليش يف املنطقة الضحلة -3

 .يكرر التمرين من وضع الطفو -4

 :        املرحلة الرجوعية

 سحب املرفقني للخلف ثم فرد ،مالمسة الكفني للفخذين مق الصدر،الوقوف مبيل يف املاء ع -5

 .الذراعني جانبي الجسم مع سقوط الكتفني أماما

 .يكرر التمرين السابق مع مرجحة الذراعني لالمام -6

 . مع سند الزميل من القدمني التمرينأداء -7
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 . بدون سنداألداء -8

 . التمرين مع التدرج بزيادة املسافة املقطوعة و أداءالربط بني املرحلة األساسية واملرحلة الرجوعية

 :ية عند تعليم حركة الذراعني يف سباحة الفراشةفنالنقاط ال

 األخـريواقـىص جهـد بـدين يـؤدى يف الثلـث ، يجب زيادة القوة التدريجية اثناء مرحلة الدفع -1

 .لتلك املرحلة

 .ً جانبا بالنسبة للجسمهعند نهاية مرحلة الدفع يدفع املتعلم يدي -2

 . الفخدينإىل مرحلة الدفع قبل وصول اليدين إنهاءيجب  -3

 .يف الحركة الرجوعية خارج املاءء بدقبل الثني املرفقني قليالً جب ي -4

 .يجب املحافظة عىل اسرتخاء الذراعني اثناء املرحلة الرجوعية -5

 تؤدى الحركة الرجوعية للذراعني خارج املـاء بوضـوح دون مبالغـة يف ارتفاعهـا عـن أنيجب  -6

 .طح املاءس

 . الحركة بشكل مستمر دون توقفأداءيجب  -7

 .حركات الذراعني يف سباحة الفراشة )أ -11(     ويوضح الشكل رقم 

 حركات الذراعني يف سباحة الفراشة )أ -11(شكل رقم 
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 مراحل حركة الذراعني يف سباحة الفراشة)  ب-11(كام يوضح الشكل 

 

 ني يف سباحة الفراشة مراحل حركة الذراع)ب -11(شكل رقم   

 :تعليم التوافق يف سباحه الفراشة -

 

 أن ويجـب ،يحتاج املتعلم لفرتة كبرية للربط بني حركات الرجلني والذراعني بطريقـة سـليمة -1

 20الرجلني والذراعني عندما يتمكن من سباحة رجلني دولفـني ملـسافة حركات يتعلم املبتدئ الربط بني 

 ً.مرتا

 .عد الدفع واالنزالق ملسافة مقبولة مع تثيبت الذراعني أماماتؤدي حركات الرجلني ب -2

 .لألسفلبالتحرك يبدأ الشد بالذراعني عندما تبدأ رضبات الرجلني  -3

  هـذهحيوضـولت ، رضبتني للرجلني كـل دورة ذراعـنيأداءعىل الفراشة  سباحةطريقة تعتمد  -4

 . يجب أن يتاح للمتعلم رؤية منوذج حركة الرجلني والذراعني والتنفس بشكل متكاملأداءالعالقة بني 
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 وتـؤدى رضبـة ،اإلمـساك  املاء يف مرحلة إىل عندما تدخل اليدان األوىلتؤدى رضبة الرجلني  -5

 .الرجلني الثانية عند نهاية مرحلة الدفع للذراعني

 – 10(  يؤدي املتعلم توافق سباحه الفراشة بـدون نفـس ملـسافة عـرض املـسبح أن األفضل -6

 .يز عىل التوافق الكيل للحركةًمرتا للرتك) 12

 التوافـق إيقـاعوذلك لضبط ) نان اث–واحد ( العد أو صوتية إشاراتمن املفضل استخدام : ةـمالحظ

 .الحريك للذراعني والرجلني

 .التوافق بني حركات الرجلني وحركات الذراعني يف سباحة الفراشة) 12(يوضح الشكل رقم 

 

 

  الرجلني وحركات الذراعني يف سباحة الفراشةالتوافق بني حركات ) 12(شكل رقم 
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 :النقاط الفنية عند تعليم التوافق يف سباحة الفراشة -

 . يقوم املتعلم بأداء رضبات الرجلني بعد الدفع واالنزالقأنيجب  -1

 .ن تؤدى الحركة كاملة بطريقة انسيابية مستمرةأيجب  -2

 . للذراعنيةكون التنفس مرة كل دور منتصف حركة الدفع عندما ييف عملية الزفري إكامليجب  -3

 ، الزفري يف منتصف حركة الدفع الثانية يف حالة اخذ النفس مرة كل دورتني للذراعنيإخراجيجب  -4

 . اخذ الشهيق بطريقة سليمة بالحركة التاليةهوذلك حتى يكون يف مقدور

 . الحركةإتقان بشكل سليم حتى يستطيع املبتدئ األداء وتكرار األخطاءتصحيح  -5

 :تدريبات مساعدة عند تعليم التوافق يف سباحة الفراشة  -

مـع القفـز تكرارو )1(القفز بالقدمني مع أداء الحركة األساسـية للـذراعني يف العـد اإلنتقال أماما ب-1

 ).2( يف العد للذراعنيأداء الحركة الرجوعية

 ،)1(لـذراعني يف العـد لألمـام أثنـاء أداء الحركـة األساسـية لمع دفـع الحـوض )1(يكرر التدريب -2

 يف العـد  للخلف وإغالق الزاوية بني الحوض والفخذين أثنـاء عمـل الحركـة الرجوعيـة للـذراعنيودفعه

)2(. 

مع إضافة حركة نزول الـرأس لألمـام وذلـك بوضـع الـذقن للـداخل يف اتجـاه  )2(يكرر التدريب -3

 . الذراعني)2(رأس ال )1( : كالتايلوالنداء )2(والعد ،)1(الصدر وذلك ما بني العد

ألعىل مع االحتفاظ بوضع ليف اتجاه القاع وتغيري االتجاه بثني الجذع من وضع الطفو يتم النزول -4

 .ني لألمامالذراع

مع إضافة الحركة األساسية للذراعني يف نهاية صـعود الجـسم لألعـىل مـع رفـع  )4(تكرار تدريب -5

 .من خالل مد الذقن لألمامالرأس 
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لـامء قبـل لمع إضافة الحركة الرجوعية للذراعني مع مالحظـة دخـول الـرأس  )5(يب تكرار التدر-6

 .دخول الذراعني

 .مرة واحدة فقط ثم الوقوف عىل قاع املسبح )6(يؤدي املبتدئ التدريب -7

 .مرتني متتاليتني ثم الوقوف عىل قاع املسبح )6(يؤدي املبتدئ التدريب -8

 ).6(إىل  )4(راحل املذكورة يف التدريبات من املصار مرحلة من األداء املستمر بانسيابه دون اخت-9

  :ـدءـالب* 

 بقـوة ورسعـة وانـسيابية وانـزالق الجـسم للبدءإن نقطة دخول جسم السباح للامء وكيفية تأديته 

 يملسافة كبرية تحت املاء حتى تأدية أول حركة للـسباح يف الـسباحة الخاصـة بـه يـؤدي إىل اخـتالف ذ

ها وتعليمها بشكل جيـد بف يلتعرلذا يجب ا ،قم املسجل للسباح خاصة يف سباقات الرسعةمعنى يف الر

يف البدء العـادي أو البـدء الخـاطف مـن  )الصدر،الفراشة،الزحف(تشرتك سباحة  و ،مثل طرق السباحة

 .مكعب البدايةفوق خارج املاء من 

 :الخطوات الفنية للبدء

 وضع االستعداد :أوالً 

 يف اتجـاه حافة املكعبببع القدمني جيدا كعب البدء أو حافة املسبح وتثبيت أصاالوقوف عىل م-1

 .املسبح

تكون املسافة بني القدمني مناسبة مبا يتناسب مع اتسـاع  عظم الحـوض للـسباح مـام يـؤدي إىل -2

 .وجود قاعدة اتزان مناسبة

ويكون النظـر عـىل  ،أو للخلفل الذراعني إىل أسفوًثني الجذع أماما أسفل مع ثني الركبتني قليالً -3

 .ويرتكز مركز ثقل الجسم عند نهاية قاعدة أصابع القدم ،نقطة الدخول يف املاء
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 :فقد اإلتزان:ثانيا 

 بجذب الجذع أكرث اتجاه الفخذين للوصول إىل أقـىص مـدى ئعند سامع إشارة البدء يقوم املبتد-1

 .لوضع االنطالق

مركز ثقل الجسم التحرك لألمام مع رفع الكعبني وبالتايل ينتقل تستمر حركة الجسم لألمام ويبدأ -2

 .ل الرأس إىل أسفليمت مركز ثقل الجسم عىل أمشاط األصابع،

تبدأ الرأس يف االرتفاع ويفقد الجسم توازنه نتيجة التحرك لألمام وتستمر الرأس يف التقدم لألمـام -3

ًومع توجيه اليدين أماما عاليا ودفع حافة املكعب ً. 

 :ران ــالطيًثالثا 

  أو حافـة املـسبحًاالندفاع لإلمام عن طريق مد الجسم متخذا الشكل السهمي ودفع مكعب البدء-

  .ألسفل نتيجة الجاذبية األرضيةلويبدأ يف الهبوط  ،يتقدم مركز ثقل الجسم لألمام ،األصابعطراف بأ

 :تقدمالودخول الرابعا 

ْ  10اء بزاويـة مقـدارها وينزلق الجـسم عـىل سـطح املـ ،اليدينيتم الدخول إىل املاء أوالً بأصابع -1

  ً.تقريبا

وذلـك بانقبـاض عـضالت الـبطن واملـد التـام  ،االحتفاظ باستقامة الجسم عنـد الـدخول يف املـاء-2

 .ملفاصل الذراعني والرجلني

 :الخطوات التعليمية للبدء يف سباحة الزحف عىل البطن والصدر والفراشة 

ظهره مواجهة للحائط ويـضع وتعليم البدء من داخل املاء الضحل بأن يقف املتعلم تبدأ مرحلة  -1

  .ًسكا حافة املسبح وتكون القدمان يف وضع القرفصاءممًيديه خلفا 

بحيـث  الـرأس بالـذراعني ضـغطمـع يقوم املتعلم باالندفاع لألمام ودفع الحائط بالقدمني بقوة  -2

 . سطح املاءيدخل الجسم تحت 

بدون دفـع مـع   والسقوط للامءوضع الجلوس عىل حافة املسبحلة أداء نفس التمرين من محاو -3

 .َ السهمياإلحتفاظ بشكل الجسم
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 أو عـائق بالسـتييك طـائف أمـام عـريضمحاولة أداء مرحلة الطريان للبدء من فوق حبـل حـارة  -4

 .املتعلم

أوضـاع مختلفـة تـسهل عـىل املـتعلم أداء املرحلة الثانية من التعليم أعىل املسبح وذلك باتخاذ  -5

 :عملية الدفع والطريان وزاوية الدخول إىل املاء مثل 

وضع البدء املنخفض يف العدو مع استخدام الدفع بالقـدم األماميـة وتـرك األخـرى لتـساعد  

 .عىل نزول زاوية الرأس واليدين بطريقة سليمة

والقـدم األماميـة متـسك ، املعلممـن قبـلالتدرج بوضع امليزان العايل مع سند القدم العليـا  

لـدخول لويتم الرتكيز عىل امليـل لألمـام ثـم الـدفع لفـرد مفاصـل الـرجلني ،بحافة املسبح لعدم االنزالق

 .االنسيايب يف املاء

 . وضع عائق عىل بعد مناسب يف املاء ملحاولة تخطيةع م أداء البدء يكرر -6

  البطن والصدر والفراشة البدء يف سباحة الزحف عىل )13(ويوضح الشكل رقم 

 

  البدء يف سباحة الزحف عىل البطن والصدر والفراشة)13(شكل رقم 
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 ر ــالبدء يف سباحة الزحف عىل الظه

  املاء  داخليتم البدء يف سباحة الزحف عىل الظهر من

 :الفنية للبدء من داخل املاءالخطوات 

 :وضع االستعداد  أوال

ًط قابضا بكلتا اليدين عىل املقبض املخصص املثبت يف مكعـب البـدء ًئ مواجها للحائيكون املبتد-1

 .إن وجد، أو حافة املسبح وتكون اليدين باتساع الكتفني

 . ومتباعدتني قليالًأسفل سطح املاء مبارشة  وضع القدمنيمع الجسم وضع القرفصاء يأخذ -2

   :طريانال ثانيا

 در والـرأس مـن مكعـب البـدء بقـدر اإلمكـان،يتم ثنى الذراعني من مفصل الكوعني لتقريـب الـص

 ،هذا الوضع املتكـور بتجميـع القـوة لالنطـالقح ذلك يخرج الظهر وجزء من املقعدة من املاء ويسموب

 : يف وقت واحد ألداء  مرحلة الطريان  التاليةوعند سامع إشارة البدء تتم الحركات

قـابض ألسـفل وذلـك لـدفع الكتفـني ًدفع الرأس خلفا مع الرتكيز عـىل الـضغط باليـدين عـىل امل -1

 .والنصف العلوي من الجذع يف اتجاه البدء

ًاالستمرار يف دفع الرأس للخلف مع تحرير اليدين وتطويحها ممدوتني جانبا خلفا -2 وهذه الحركـة ،ً

ركـة بـالقوة للخلـف أكـرث فتتميز الح،تقلل من االندفاع ألعىل أكرث من املطلوب ،الجانبية للذراعني

 .منه ألعىل

 .االستمرار يف مد مفاصل الرجلني والقدمني ألداء الدفع النهايئ واالبتعاد عن الحائط -3

 :الدخول والتقدم ثالثا 

 التقـوس يف بتحريك الرأس و الذراعني للخلـف يحـافظ وضـع الجـسم عـىل وضـع

 وبذلك تكون املقعدة والفخذين بكاملهام قد خرجا مـن املـاء ،مرحلة الطريان الخلفي
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 . الطائر يف الهواء بالسقوط تجاه سطح املاء لتستمر الحركةويعللخاصة الجزء ا ويبدأ الجسم و

 :الخطوات التعليمية للبدء يف سباحة الظهر 

عمل تقوس بالظهر وتطويح الذراعني والرأس للخلف يف املنطقة ب  الوقوفضعمن و تعلميقوم امل-1

 .الضحلة

 ترك اليدين أوال ودفعهام للخلـف مـع  ثمدادوضع االستعالحائط وأخذ ب باإلمساك تعلميقوم امل -2

 .بالظهرمساعدة دفع املقعدة لألعىل وفرد القدمني متاما مع عمل تقوس 

 .مع محاولة نزول الجسم بالكامل تحت سطح املاء) 2( يكرر التدريب رقم -3

 عدم مع تقوس الظهر ومحاولة فوقها من روضع اسطوانات مطاطية خلف الظهر ومحاولة املرو -4

 .املسه

 .عدم ملسه محاولة واملرور من فوقه مع تقوس الظهر وضع حبل خلف الظهر ومحاولة -5

 : النقاط الفنية عند تعليم البدء يف سباحة الظهر

 .كون الرأس للخلف حني يدخل الجسم اىل املاءييجب أن  -1

 ً.تحت سطح املاء بعمق قدم ونصف تقريبااإلنزالق أن تستمر حركة  -2

ظ بوضع الجسم االنسيايب واملستقيم مع ضبط العمق يف املاء عـن طريـق توجيـه الـرأس االحتفا -3

 . يف املاءتحركواليدين حتى يشعر املبتدئ برسعة ال
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 البدء يف سباحة الزحف عىل الظهر )14(ويوضح الشكل رقم 

 

 

  البدء يف سباحة الزحف عىل الظهر)14(شكل رقم 

 :دوران ـال

 .السباحةمن أنواع  نوع كل قانونحسب  بني أنواع السباحات تختلف طرق الدوران

 :سباحة الزحف عىل البطن الدوران يف 

 :االستعداد:أوالً

تحديد نقطة البدء يف الدوران بالنظر للحائط مـع حـساب رسعـة الجـسم أثنـاء التقـدم بحيـث  -1

  .تكفى للدوران
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ومـع هـذا الـدفع  ،فخذاألخرى بجانب ال الذراعيجب إبقاء الذراع الخلفية بجانب الفخذ لتصل  -2

 . ألسفل اتجاه القاع مع ثني الركبتني قليالًكتفني الذقن بقوة تجاه الصدر مع دوران التسحببالذراع 

 :الشقلبة ً:ثانيا

وتساهم الكفان بالضغط عـىل املـاء ألسـفل  ،دفع الرأس لألسفل إلخراج الظهر واملقعدة من املاء-1

 .يف أداء حركة الشقلبة

يستمر اندفاع القدمني واملقعدة يف اتجاه الحائط ويكون خارج املاء فتكـون الحركـة أرسع لعـدم -2

 .وجود مقاومة املاء

تقذف القدمني تجاه الحائط ويتم الدفع مع دوران الرأس والكتفني حول املحور الطويل يف حركـة -3

 . الحركةتمقصودة لجهة اليمني دون إخالل بتوقي

 ً،وتغيري االتجاه املناسب أثناء مرحلة تكملة الدفع بالقدمني مع مد اليدين أماماوبذلك يتم الدوران 

ليصبح الجسم وخاصة الكتفني يف الوضع األفقي عىل البطن مع املحافظة عىل ثبات الرأس بني الذراعني 

 .يف نهاية حركة دفع القدمني للحائط

 :تدريبات املساعدة عىل تعليم الدوران بالشقلبة  -

، التغيـري لـسباحة الزحـف عـىل الظهـرسـباحة الزحـف عـىل الـبطن و الجـسم مـن ري أوضاع تغ-1

  .بإستخدام الشقلبة األمامية

االنثناء من الوسط ودفـع الـرأس ألسـفل يف  ،االنزالق عىل املاء يف خط مستقيم وبعد ثالث عدات-2

 .ران يف وضع التكوراتجاه الركبتني وقيام الذراعني بحركة دائرية جانبيه للمساعدة عىل الدو

 .ثم الفرد والوصول لنفس الوضع االبتدايئ الدوران، و، الجسموتكورانزالق عىل املاء -3

االقرتاب من الحافة لتحديد املـسافة التـي يبـدأ عنـدها ثنـي الجـذع وأداء الـشقلبة مـع تثبيـت -4

 . للجسم املسبح للتأكد من الدوران حول املحور العريضحائطالقدمني عىل 
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 .مع دفع الحائط بالقدمني والدوران حول املحور الطويل للجسم)4(رار تدريب رقم تك-5

 .الدوران يف سباحة الزحف عىل البطن )15(ويوضح الشكل رقم 

 

 . الدوران يف سباحة الزحف عىل البطن)15(شكل رقم 
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  :سباحة الزحف عىل الظهرالدوران يف  -

الـشكل ب يكـون  وطن مع اختالف الدخول يف املاءيستخدم نفس الدوران يف سباحة الزحف عىل الب

 :التايل 

صبح عـىل الـبطن ويبـدأ تاألخرى ل بالذراع يأيت السباحأثناء الحركة الرجوعية عند آخر رضبة ذراع -

 . نفس الخطوات املتبعة يف دوران الزحف عىل البطنً متبعا بنزول الرأس

يل للجـسم ولكـن تظـل كـام هـي ويـتم الـدفع بعد أداء الشقلبة ال يتم الدوران حول املحور الطو-

 .ًعاليا مع املحافظة عىل استقامة الجسم أثناء الدفعان واليد

 :لسباحة الصدر) البداية والدوران (الرضبة تحت املاء -

بعد البداية والدوران يقوم السباح بأداء حركة داخل املاء قبل أن يخرج إىل السطح وهي رضبـة  -1

 .ني وهذا وفق ما يسمح به القانونرجلواحدة للواحدة للذراعني ورضبة 

 الــسباح نزلــقني الــذراعني وي يكــون الــرأس يف األســفل بــ بــدفع الحــائط بحيــثسباحيقــوم الــ -2

 .تحت سطح املاء)عدات3(

 املـرفقني حتـى مـواز لـسطح املـاء ثـم ثنـي بسحب الذراعني إىل الجانب عىل خط  السباحيبدأ  -3

بالـدفع ً تتقاربان كثريا تحت منطقة الصدر ثم تبدأ حركـة الـذراعني يدان إىل مستوى الكتفني والالنصي

 .) عدات3(نزلق السباح لفرتة ي ولذراعني الكامل لداملمع إىل الخلف وتكون بقوة 

مـع االحتفـاظ   ، ثني الركبتني بهدوء يتميتم سحب الذراعني تحت الصدر لألمام ويف هذه األثناء -4

 .لرجلني بعد مد الذراعني بالكامل لألماملدفع لتم حركة ات ،بالرأس لألسفل

يدفع السباح بالرجلني للخلف ويرفع الرأس لألمام من خالل دفع الذقن لألمـام وذلـك للـصعود  -5

  .ندما يبدأ حركة سحب الذراعني التي تليهاإىل سطح املاء ويجب أن يشق رأس السباح سطح املاء ع
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  .يف البداية والدوران لسباحة الصدريوضح الرضبة تحت املاء ) 16(وشكل رقم 

 

 الرضبة تحت املاء يف البداية والدوران لسباحة الصدر  )16( شكل رقم 
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 أسئلة الفصل الرابع

 مراحل تعليم السباحة

 :السؤال األول 

كيف يتم تحقيق إزالة عامل الخوف وزيادة الثقـة بـالنفس بالوسـط املـايئ مـن خـالل 

 لتعود عىل املاء ؟مرحلة التعليم األوىل وهي ا

 ـي ـالسؤال الثان

كأحـد املهـارات  كيف يتم تنظيم التنفس العمودي مـن خـالل مواجهـة حافـة املـسبح

 األساسية يف تعليم السباحة ؟

 :ث ـالسؤال الثال

 ؟)عىل البطن(عدد خطوات تعليم مهارة الطفو األفقي األمامي 

 :ـعـالسؤال الراب

 ؟)عىل الظهر (خلفيي العدد خطوات تعليم مهارة الطفو األفق

 :س ـالسؤال الخام

ما الذي يجب مراعاته للوصول إىل االنـسيابية وانـزالق الجـسم عـىل املـاء عنـد تعلـيم 

 السباحة ؟

 :ادسـالسؤال الس

تعترب حركة الرجلني املتبادلة مفتاح السباحة وإتقـان طـرق الـسباحة وخاصـة الزحـف 

 . أوالًفخذ تكون من العىل البطن وعىل الظهر مع التأكيد أن الحركة

 عدد خطوات تعليم مهارة حركة الرجلني املتبادلة ؟-

 :عـالسؤال الساب

 تـسهيل عمليـة الـتعلم لـدى كيف يـتم ضـبط عمليـة التـنفس أثنـاء األداء حتـى يـتم

 ؟املبتدئ
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 :نـالسؤال الثام

ما الذي يجب مراعاته والتأكد مـن تحقيقـه لـدى مـتعلم الـسباحة قبـل أن نـدخل يف 

 م طرق السباحة ؟تعلي

 :عـالسؤال التاس

 ما هي األساليب العلمية املتبعة يف تعليم طرق السباحة ؟

 :رــالسؤال العاش

ما هي خطوات التدرج يف تعليم حركات الرجلني والـذراعني يف تعلـيم سـباحة الزحـف 

 عىل البطن؟

 :ـرـالسؤال الحادي عش

 ن ؟ما هي خطوات تعليم التنفس يف سباحة الزحف عىل البط

 :رـالسؤال الثاين عش

ال تقترص عملية تعليم سباحة الزحف عىل البطن عىل عملية حركة الذراعني والـرجلني 

والتنفس فحسب بل يجب أن يكون هناك توافق بني هـذه األركـان الثالثـة حتـى تكتمـل 

 .عملية تعليم هذا النوع من السباحة

مـا هـي النقـاط الفنيـة عنـد كيف يتم تعليم التوافق يف سباحة الزحف عىل البطن و-

 تعليم التوافق يف سباحة الزحف عىل البطن ؟

 :رــث عشـالسؤال الثال

كيف يتم تعليم حركة الرجلني والذراعني يف سباحة الزحف عىل الظهر وما هي النقـاط 

الفنية التي يجب التأكيد عليها عند تعليم حركة الذراعني والرجلني يف سباحة الزحف عـىل 

 الظهر ؟
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:رــع عشـالسؤال الراب

لصدر  وما هي النقاط الفنية التي كيف يتم تعليم حركة الرجلني والذراعني يف سباحة ا

 يجب التأكيد عليها عند تعليم حركة الذراعني والرجلني لهذا النوع من السباحة ؟

 :رــس  عشـالسؤال الخام

تتطلب عملية اكتامل تعليم سباحة الصدر رضورة التوافق بني حركة الذراعني والرجلني 

 كيف تستطيع تحقيق ذلك؟–والتنفس 

 :رـالسؤال السادس  عش

كيف يتم تعليم حركة الرجلني والذراعني يف سباحة الفراشـة  ومـا هـي النقـاط الفنيـة 

 التي يجب التأكيد عليها عند تعليم حركة الذراعني والرجلني لهذا النوع من السباحة ؟

 :رــع  عشـالسؤال الساب

ة يحتاج املـتعلم إىل فـرتة كبـرية لـربط حركـات الـرجلني والـذراعني والتـنفس يف سـباح

األمر الذي يتطلب القيام بتدريبات مساعدة لتعليم التوافق يف سـباحة الفراشـة "الدولفني"

 "الدولفني"

 استعرض أهم هذه التدريبات املساعدة يف تعليم التوافق يف سباحة الفراشة ؟

 :رــن  عشـالسؤال الثام

شة ؟ما هي الخطوات التعليمية للبدء يف سباحة الزحف عىل البطن والصدر والفرا

 :رـع  عشـالسؤال التاس

 ؟ما هي النقاط الفنية الواجب إتباعها عند تعليم البدء يف سباحة الظهر

 :ـرينـالسؤال العش

ما هي خطوات تعليم عملية الدوران يف سباحة الزحف عىل الـبطن وسـباحة الزحـف 

 عىل الظهر ؟
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 سـل الخامـالفص

 

 

 تدريب السباحة

 

 .مبادئ التدريب الريايض والسباحة 

 .طرق تدريب السباحة 

 .االسس العلمية لتدريب السباحة 

 .املبادئ الفسيولوجية لتدريب السباحة 

 .يب السباحةراملبادئ امليكانيكية لتد 
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 :أهداف الفصل * 

 : املعارف واملعلومات حولالقارئ/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 .طرق تدريب السباحة .1

 .املبادئ العلمية لتدريب السباحة من الناحية الفسيولوجية .2

 .املبادئ  العلمية لتدريب السباحة من الناحية امليكانيكية .3

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 .ّمييز بني طرق التدريب املختلفة .1

 .مناذج تدريب مختلفة حسب األهداف املرجوة من عملية التدريبيستخدم  .2

ّيفرق بني األسس الفـسيولوجية واألسـس امليكانيكيـة وكيفيـة توظيـف كـل مـنهام يف خدمـة  .3

 ..هدف التدريب
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  :تدريب السباحة* 
وك يعترب التدريب الريايض للسباحني عملية تربوية تخضع ألسس ومبادئ علمية تـنعكس عـىل سـل

 .السباح األدايئ مام يسهم يف رفع مستوى االنجاز

فالتدريب هو العملية التي تضع الجسم تحت تأثري تكرار األداء وهذا يتطلب بذل الجهد مام يولد 

خـصائص وفـيام يـيل إشـارة إىل أهـم ، االنسجام الحريك ورفع الكفاءة الوظيفية وزيادة اإلنتـاج البـدين

 :التدريب الريايض للسباحني 

 .لوصول بالسباح إىل أعىل مستوى أدايئ يف سباحة التخصصا .1

 .تطوير الصفات البدنية الخاصة بالسباحة .2

 .تطوير املهارات الحركية .3

 .تطوير القدرات العقلية والنفسية النعكاساتها االيجابية عىل مستوى األداء .4

 .تحقيق مبدأ االستمرارية واالنتظام يف التدريب .5

  ). االستيعاب- العمر–الجنس  (مراعاة مبدأ الفروق الفردية .6

مراعاة مبادئ التدريب الريايض حسب األهداف املوضوعة يف الـربامج التدريبيـة التخصـصية  .7

 .لكل سباح

ًالسباحة هي عمل عضيل ووظيفي ذو نوعية وطبيعة خاصة نظرا لطبيعة الوسط املايئ التي ن أومبا 

حتى يكـون املحتـوى للـربامج ، امليكانيكية املناسبةمتارس فيه، فال بد من مراعاة املبادئ الفسيولوجية و

 تسهم يف رفـع املـستوى والوصـول إىل التكيـف املرغـوب فيـه ، عىل أسس علمية سليمةًاالتدريبية مبني

 وبالرغم من التغيـريات التـي صـبغت طـرق .ًللسباح طبقا للمسافات والسباقات التخصصية لكل سباح

وجية إال أن طرق التدريب الريايض مازالت هي األساس والهيكـل التدريب يف السباحة بالصبغة الفسيول

 .العام الذي تقدم من خالله كل طرق التدريب الفسيولوجية للسباحة
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 مبادئ التدريب الريايض والسباحة  -

 :مبدأ زيادة الحمل -

يف األداء، ويعنى هذا املبدأ أن يؤدي السباح حمال تدريبيا يزيد عام اعتادت عليه أجهزتـه الحيويـة 

 ، بعـد حـدوث إسـتجابات جديـدةيحدث لألجهزة الحيوية) الفسيولوجي (مبعنى أن التكيف الوظيفي 

زيـادة متطلبـات التـدريب عنـد الحيويـة حدود قدرة األجهزة ( متس حدود التعب عند السباح متكررة

ً ويشرتط أن متثل متطلبات التدريب تحديا فسيولوجيا أل،) السباحا تعودعليهالتي  جهزة جسم الـسباح، ً

 .أو الشعور باألمل مع مراعاة عدم املغاالة حتى ال تحدث اإلصابات ،وبدرجة تتالءم مع قدراته

 :مبـدأ التدرج يف زيادة الحمـل  -

حيث أن استمرار السباح يف أداء ، ويفيد هذا املبدأ يف مراعاة أن تكون زيادة الحمل بتدرج وانتظام

ومـن ثـم يجـب تعـديل ، جهزة السباح التكيف املطلوب يف تلك الفـرتةالتدريب لعدة أسابيع يحدث أل

وزيادة الحمل للحصول عىل تكيفات أخرى مـام يـؤثر عـىل زيـادة كفـاءة الـسباح الوظيفيـة واألدائيـة 

 والـشدةأالحجـم ( التالعب بأحـد مكونـات حمـل التـدريب وتكون هذه الزيادة يف الحمل عن طريق 

 .)أوالكثافة 

 :ة مبدأ التخصصي-

األهـداف التخـصص الـدقيق لكـل سـباح وويفيد مبدأ التخصصية يف وضع برامج متخصصة حسب 

مام ، حسب السباقات واملسافاتوكل سباح  تدريبية، واملستوى البدين واملهاري لاملرجوة من كل مرحلة

ًيحدث تأثريا إيجابيا يف بعض املتغريات والعمليات الفسيولوجية التي يتدرب عليها  ح أكـرث مـن سـباكل ً

يف عىل تحسني نظم إنتـاج الطاقـة الثالثـة هذا املبدأ بالرتكيز  ويستفاد من ،هدفه املنشودغريه لتحقيق 

ولتحقيـق مبـدأ ،  ولكن مع مراعاة األهمية النسبية لكل منها حسب التخصص األدايئ،نيتدريب السباح

 :التخصصية عىل املدرب مراعاة ما ييل

 .التدريب عىل رسعة السباحة .1

 .دريب املجموعات العضلية العاملة والخاصة بسباحة التخصصت .2
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 .التدريب بأولوية عىل نظام الطاقة املستخدم يف سباحة التخصص .3

 :طرق تدريب السباحة  -

يختلف التدريب يف السباحة طبقا للهدف املراد تحقيقه، ويوجـد عـدة طـرق تدريبيـة يختـار كـل 

 يك يتمكن بواسطتها من تنمية املهـارات ،ني وتخصصاتهممدرب الطريقة التي تتالءم مع طبيعة السباح

   . عىل مستوىأل والوصول بها ،الحركية والعنارص البدنية

 تغــرياتومــن املعــروف أن التــدريب الفعــال للــسباحني هــو الــذي يــؤدي إىل تطــوير وتحــسني امل

 أن يؤكد التدريب عىل  كام يجب،لسباحنيل ةتساهم يف رفع الكفاءة البدنية واملهاريالفسيولوجية التي 

تـصل بالـسباح إىل مـستوى عـال مـن األداء  أنظمة الطاقة وإسرتاتيجية السباق من خالل بيئة مساعدة

 ويف الوقت الـذي نـستطيع فيـه أن نعـرف نظـام الطاقـة الواجـب تأكيـده خـالل كـل تـدريب ،الحريك

لهـذا النظـام ية املناسـبة للسباحة، يجب وضع طرق التدريب املناسبة لتحقيق االستجابات الفـسيولوج

الطاقة الهوائية يستخدمون عنـارص الطاقـة إن سباحي املسافات الطويلة والذين يعتمدون عىل وحيث 

وعـىل هـذا يجـب أن  ،ًخصوصا عند التنافس للوصول أوال )م400-200( خالل سباقاتهم  ايضاالالهوائية

 .قة الطا نظم انتاج نظام مناكرث منعىل برنامج تدريبهم يحتوى 

 ، حيث أن هناك انتقاال ألثر التدريب من منط معني آلخر،ويفضل استخدام طرق التدريب املختلفة

وانتقال هذا األثر يعتمد عىل التشابه يف أمنـاط التـدريب؛ فعـىل سـبيل املثـال الـسباح الـذي يـستخدم 

ن املحتمـل أن طريقة التدريب التي تعتمد عىل زيادة مسافة األداء وحدها يف التدريب سوف يكون مـ

ولكنه لن يسبح مبعدل رسعة مثل ، يسبح برسعة أفضل من السباح الذي مل يتلق أي قسط من التدريب

 .السباح الذي يؤدي تدريب الرسعة

 بربنـامج  الطويلـة واملتوسـطةويعنى ذلك انه من األهمية أن يتدرب سباحو املسافات

  وري أن يعطـى كـل مـنهمويف هذه الحالة يـصبح مـن الـرض، يختلف عن سباحي الرسعة
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فيهـا يجـب أن يـستخدم لتدريبيـة امـن هـذه الـربامج إلستفادة حتى تتم او ،برنامجا يختلف عن اآلخر

 .  واملبنية عىل أسس علميةطرق التدريب املختلفة

ولذلك فعند استخدام طريقة أو أكرث من طرق التدريب فإن املدرب يجـب أن يـضع يف اعتبـاره مـا 

 :ييل 

 .قطعاملسافة التي يجب أن ت .1

 . كل مسافةتكرارفرتة الراحة بني  .2

 .املسافةلتمرين أو تكرار  لعدد مرات التكرار .3

 .متوسط الزمن املطلوب لسباحة مسافة معينة .4

 :اجها السباح من خالل الطاقة التي يحتحيث يتم انتاج، نظام الطاقة املستخدم.  5

 وكريــــاتني الفوســــفات)ATP(ادينوســــني ثــــاليث الفوســــفات النظــــام الفوســــفاجيني  -

).The Phosphagen System (CP 

 .Lactic Acid System كتييكالطاقة الالنظام  -

 .Aerobic System نظام الطاقة الهوايئ -

 :تدريب السباحل املسافات املستخدمة

 ً. والقصرية جداقصريةالاملسافات  .1

 .املسافات املتوسطة .2

 .املسافات الطويلة .3

 : املستخدمة يف السباحةاتأنواع التدريب

 : التدريب الفرتي:أوالً

 .تدريب الرسعة القصوى .1

 .تدريب الرسعة .2

 .لفرتي البطئالتدريب ا .3

 .الفرتي الرسيعالتدريب  .4

 . التدريب التكراري ً:ثانيا
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 . تدريب تنويع الرسعةً:ثالثا

  تدريب املسافة الزائدة ً:رابعا

 .األوكسجني التدريب مع قلة ً:خامسا

  . املختلط طريقة التدريبً:سادسا

 : التدريب الفرتي -أوالً

إذ أنه مناسب لـضبط وتحـسني كـل مـن نظـام ، يستخدم التدريب الفرتي يف السباحة بشكل واسع

 هذا النوع من التدريب بأنه نظام لتكرار الجهد ملـسافة معينـة حيث يوصفالطاقة الهوايئ والالهوايئ، 

 للراحة عن كونها تتميز بأنها أقل ك شكل معني وليس هنا، برسعة زمنية مع فرتات استشفاء أقل نشاطا

 . وهذا يساعد عىل تدريب عضلة القلب) الراحة اإليجابية(من التدريب نشاطا 

 : ما ييلإىللنتائج ا توقد توصل، العديد من التجارب عىل التدريب الفرتيأجريت وقد 

 .لاحة البينية قصرية فإن هذا التدريب يكون للتحمرعندما تكون فرتات ال .1

 .احة البينية أطول فإن هذا اإلتجاه يكون لتطوير الرسعةرعندما تكون فرتات ال .2

 .الدقيقة/نبضة 120  إىليجب استخدام اإلحامء حتى يصل معدل نبض القلبأنه  .3

-170م حتـــى تـــصل نبـــضات القلـــب إىل200م، 150م،100يـــؤدي الـــسباح مـــسافات أن  .4

 .الدقيقة ثم يعطى بعد ذلك فرتة من الراحة/نبضة180

وأهم ما يتميـز بـه هـذا النـوع ، ويعترب التدريب الفرتي طريقة منوذجية لزيادة كفاءة عمل القلب

 :من التدريب 

 . مع تعب أقلإستخدامه لفرتة زمنية أطولأنه ميكن  .1

 . السعة الهوائيةنيحسعمل عىل تي .2
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كـرارات ويرى كونسلامن أن التدريب الفرتي هو طريقة التدريب التي يؤدي الجـسم مـن خاللهـا ت

 ويـسمح ، والتـي تكـون قـصرية نـسبيا،مـع الـتحكم يف فـرتات الراحـة، منتظمة أقل مـن الحـد األقـىص

 .ًباستعادة الشفاء جزئيا وليس كليا

 :مثال

 . واألخرىم100ثوان بني كل 10م              راحة 15x100السباحة 

 : العوامل التي تسهم يف تصميم برنامج التدريب الفرتي -

 . املسافة .1

 .الزمن .2

 .التكرار .3

 .مدة فرتة استعادة الشفاء .4

 .العمل أثناء فرتة الراحة .5

  للتنـاوبتنوع باستخدام معدالت مختلفةتعتمد عىل ال ،وهناك أنواعا مختلفة من التدريب الفرتي

 : الفرتيطرق التدريب وفيام ييل . بني العمل والراحة

  :وىصـرعة القتدريب السـ.1

 .م مع التكرار100م، 50م، 25 رسعة قصوى  فيه مسافات قصرية معستخدموت

  :مثال 

 . دقائق راحة5            م x 50  4سباحة 

    . دقائق راحة3            م x 25  8سباحة 

 . دقائق راحة10            م  x 100 4سباحة 

  :ـةتدريبات الرسع.2

 ملـسافة ربيـق رسعـة أكـوهذا النـوع يـستخدم لتحق، ة مسافات قصرية وبرسعة عاليا فيهستخدموت

 :نبضة أو أقل 100ويجب أن يعود معدل نبض القلب إىل ، السباق

  :مثال 

 . دقائق راحة3           مx 50 8سباحة 

 . دقائق راحة5                   مx 100  8 سباحة
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 . دقائق راحة10 - 5        م x 150 5سباحة 

 .ئق راحةدقا 10 - 5        م  x 400 4سباحة 

 :التدريب الفرتي البطـيء .3

 ويكون معدل النبض بعد كـل ،ويستخدم يف هذه الطريقة فرتات راحة أقرص من فرتة أداء السباحة

ًدقيقـة تقريبـا قبـل / نبـضة 160-150 ويجب أن يعود النـبض إىل ، دقيقة/ نبضة 180-165سباحة من 

 :بداية السباحة التالية 

 :مثال 

ـــــــــة30 أو20-15-10  مx 50 30ســــــــــباحة  ـــــــــة راح . ثاني

ـــــــــباحة  . ثانيـــــــــه راحـــــــــة30 أو 20-15-10 مx 100 15س

ـــــــــة30 أو20-15-10  مx 200 8ســــــــــباحة  ـــــــــه راح . ثاني

ـــــــــة60 أو30-20-15  مx 400 8ســــــــــباحة  ـــــــــه راح . ثاني

ــــــــــــــــة3-1  م  x 800 4ســــــــــباحة  ــــــــــــــــائق راح . دق

 عالتدريب الفرتي الرسيـ.4

وال يأخذ السباح راحة كاملة ولكن ينال راحة تزيد عن التـدريب ، أكرثيهدف إىل الرتكيز عىل أداء رسعة 

نبـضة 180-165ع من ــري الرسيــب الفتـي التدريـة فـ ويكون معدل النبض بعد كل مساف،االفرتي البطيء

 :يقة قبل أن يبدأ املسافة التاليةدق/ نبضة 140-120 ويعود نبض القلب إىل معدل ،يف الدقيقة

 :مثال 

ــــــــــــــة60-30  مx 50 30ســـــــــــــــباحة  ــــــــــــــة  راح .  ثاني

ـــــــباحة  . ثانيــــــــــــــه راحــــــــــــــة120 -30 مx 100 15س

ــــــــــــــة120-30  مx 200  8ســـــــباحة   ــــــــــــــه راح . ثاني

.    دقـــــــــــــــائق راحـــــــــــــــة3-1  مx 400 8ســـــــــــــــباحة 
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ـــــــــــــــة5-3 مx 800 4ســــــــــــــــباحة  ـــــــــــــــائق راح .   دق

 :من أهم فوائد التدريب الفرتي ما ييل

 .نيتنوزين وفوسفات الكريايمن ثاليث فوسفات األدينمي الرسعة وزيادة مكونات العضلة  .1

 .األوكسجنيتحسني تحمل القوة وزيادة القدرة عىل استهالك  .2

تدريب السباح عىل تحقيق األرقام تحت ضغط حمل التدريب وزيـادة القـدرة عـىل تحمـل  .3

 .حمض الالكتيك

 . املختلفةطرق السباحةللسباح يف  التكنيك الجيد ةتنمييستخدم اثناء  .4

 .قاومة التعبمللجسم يف ادة كفاءة األجهزة الحيوية زيا .5

 

  التدريب التكراري- ثانيا 

 وتكـون فـرتة الراحـة ، التكرار ملسافات أقل وأرسع من مـسافة الـسباق- التدريب التكرارييقصد ب

 يـؤدي فيـه الـسباح ، حيـثطويلة بالقدر الذي يسمح باستعادة حالة الشفاء للقلب والجهـاز التنفـيس

 مـع أخـذ فـرتات راحـة طويلـة ،ن فرتات مترين برسعة قصوى أو تقرتب من الرسعة القـصوىحلقات م

 .يصل فيها الجسم إىل استعادة حالة الشفاء الكاملة من التعب السابق

 وإن ،ويعترب التدريب التكراري يف جوهره أحد طرق التدريب التي تعتمد عىل زيادة شـدة الحمـل

أن اإلفراط يف زيادة هـذه الـشدة يف كـل وحـدة تدريبيـة قـد ال ميكـن كان من األهمية اإلشارة هنا إىل 

،  الزائـدمـايعرف بالتـدريب وإمنا يؤدي إىل حدوث ،الجسم من التكيف لهذا املستوى املرتفع يف الشدة

 .يؤدي إىل اإلجهادوهذا 

 طة يفوعىل ذلك فاالستخدام السليم للتدريب التكراري يتطلب من السباح أن يقطع مـسافة متوسـ

 .العاليةزمن يتميز بالرسعة 
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 :ع الرسعة تدريب تنويً-ثالثا

يتكون تدريب تنويع الـرسعة يف الـسباحة الطويلـة نـسبيا مثـل سـباحة كيلـو مـرت أو أكـرث سـباحة 

وميكـن اسـتخدام هـذه الطريقـة بـشكل مبـسط . مستمرة مع استخدام رسعات متنوعة أثناء الـسباحة

، يتخللها بعض ًسافة املحددة برسعة بطيئة نسبيا ألغلب املسافةوذلك بأن يطلب من السباح سباحة امل

ً كام ميكن استخدام هذه الطريقة بشكل منظم عىل نحو أكرث تعقيدا يف جرعة التـدريب كـام الرسعات،

 :هو الحال يف املثال التايل 

 .عاليةم برسعة 400ثم سباحة  ،دقائق5السباحة برسعة متوسطة ملدة  .1

رسعـة ملـسافة دقائق أو أكرث ثـم الـسباحة بأقـىص 5طة ومنتظمة ملدة السباحة برسعة متوس .2

 .م50

 .مx 50 4و x 400 4استمرار التدريب عىل النحو السابق ملدة ساعة حتى ميكن سباحة .3

ومام هو جدير بالذكر أن طريقة تدريب تنويع الرسعة وكام هـو الحـال بالنـسبة لطـرق التـدريب 

دوات عنــد أداء تــدريبات الــرجلني أو الــذراعني باســتخدام األالتــي ســبق مناقــشتها ميكــن اســتخدامها 

 .ويفضل استخدام هذه الطريقة بصفة خاصة يف بداية املوسم التدريبي مع سباحي الرسعة .املساعدة

 : تدريب املسافـة الزائدة ً-رابعا

كام يتضح من عنوانها فإن هذه الطريقة من طرق تدريب الـسباحة تعتمـد عـىل تـدريب الـسباح 

 وذلك مبعدل رسعة أبطأ من التي يستخدمها يف ،ىل مسافات تزيد عن مسافة السباق التي يشرتك فيهع

 .السباق الفعيل

 ،م1500م يـؤدي سـباحة مـستمرة 200فعىل سبيل املثال فإن السباح الذي يعتزم التدريب ملسابقة 

 .مx 400 4أو عندما يؤدي مجموعات من السباحة فإنه يؤدي

 ولكـن ميكـن أن يـسبح املـسافة محـاوالً ً،لسباح هذه املسافات برسعة بطيئة دامئاوال بد أن يؤدي ا

 .بذل أقىص مجهود أو محاولة تسجيل رقم
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 :ة الزائدة مميزات  تدريب املساف-

 .تحسني التحمل وزيادة فاعلية وظيفة الشعريات الدموية يف العضالت .1

السباق مبا يتيح فرصـة الرتكيـز تسمح للسباح أن يسبح برسعة منتظمة ولكن أبطأ من رسعة  .2

 .عىل النواحي الفنية ألداء طرق السباحة

تنمية الثقة لدى السباح من منطلق أن السباح الذي يؤدي مجهود أكرب من املـسافة املقـررة  .3

 .طلوبة أثناء السباقاتسوف يكون لديه ثقة أكرب عند أداء املسافات امل

 مـع تقـدم ً التدريبي ثم يقـل اسـتخدامها تـدريجياويفضل استخدام هذه الطريقة يف بداية املوسم

 .املوسم

 : األوكسجني التدريب مع قلة ً:خامسا

 املتاحة األوكسجنيداء مسافة معينة مع نقص كمية السباح أل هذه الطريقة من طرق تدريب تربتع

 فإنه يحـدث ءإليفاء مبتطلبات األداكمية األوكسجني املتاح للدم والعضالت ال تكون كافية ل نأ حيث ،له

 وزيـادة ،فضالً عن بعض التغريات الفسيولوجية مثل زيادة عدد امليتوكندريا، الالهوائيةتحسن للمقدرة 

وتـشري .  ثـاليث فوسـفات اإلدينوسـنيإلنتـاجواألنزميـات النـشطة ، كمية الجاليكوجني املخزون بالعضالت

ًالدالئل إىل أن هذه الطريقة تحدث تحسنا نـسبيا يف مقـدرة الـسب اح عـىل اسـتيعاب هـواء أكـرث أثنـاء ً

 .الشهيق

-16ن ـن مــن املـرصييـ عىل مجموعة مـن الـسباحياألوكسجنيطريقة التدريب مع قلة ثر أوحول 

 :إىل ما ييل 1983 وعرايب ،1980 و عبد الفتاح عام ،فقد توصل كل من حلمي، سنة18

 .ئية للسباحنيأن هذه الطريقة من طرق التدريب تؤثر إيجابيا عىل القدرة الالهوا .1

 .لمسافة املستخدمةل تحسن زمن االداءأن هذه الطريقة تؤثر عىل  .2

 .عدم تأثري هذه الطريقة عىل عدد رضبات الذراعني للمسافة املستخدمة .3
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 . )األوكسجنياالداء بغياب ( تؤثر هذه الطريقة عىل تطوير قدرة السباح عىل كتم النفس .4

 :ة التدريب املختلططريقً:سادسا

يط الربنامج التدريبي خالل مراحل املوسم التدريبي املختلفـة عـىل اسـتخدام أكـرث مـن يعتمد تخط

 .طريقة من طرق التدريب وهو ما يطلق عليه طريقة التدريب املختلط

 منوذج الستخدام طريقة التدريب املختلط من ثالث طرق يف بداية املوسم )3( رقم ويوضح الجدول

 .التدريبي

 )3(الجدول رقم 

 ستخدام طريقة التدريب املختلطمنوذج ال

 الهدف معدل نبض القلب نوع التدريب ـرينـالتم م

 %5ورسعة %95تحمل  دقيقة /نبضة 130 مسافة زائدة  م 800اء ـاإلحم 1

 %20ورسعة%80تحمل  دقيقة /نبضة170-130 تدريب فرتي  ثوان 10م راحة x 100 16سباحة 2

 %10ورسعة %90تحمل  دقيقة /نبضة 130 زائدة مسافة  م 1000رضبـات الرجلني  3

 % 20ورسعة%80تحمل  دقيقة /نبضة170-130 تدريب فرتي  ثانية  15 م راحةx 200 5ذراعني  4

بطـيء 2سباحة طول بطيء وطـول رسيـع و 5

 رسيع 2و

 %15ورسعة%85حمل ت دقيقة /نبضة 170-120 تنويع الرسعة 

 

 : السباحةيفاألسس العلميـة * 

 ،حافظ عـىل جـسم اإلنـساني ونميذي يالالبدين ه النشاط ـحــد أوجأالسباحة تعترب 

 يقـيض اإلنـسان وقـت فراغـه هـا فعـن طريق، مـن الرتبيـةًا حيويـًاوهي بذلك تعترب جزء

 أن هذا النشاطحيث  ،من جميع الجوانب  تنعكس إيجابا عىل الشخصيةبطريقة مفيدة
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املختلفـة هر أهمية عالقة الـسباحة بـالعلوم  تظمن هنا يسبغ عىل حياته الصحــة الجسمية والعقلية و

 .وغريهاالرتبوية واالجتامعية والصحية منها 

 ال بد من التعـرف عـىل ، يف مجال التعليم أو التدريبمن مامرسة السباحةأفضل النتائج  ولتحقيق 

 .املتعلقة بهذه الرياضةامليكانيكية  و الفسيولوجيةواألسس ،جسم االنسان وكيفية عمله

 جـالكـام تـداخلت وتـشابكت لخدمـة م، ًورت العلوم يف العصور الحديثـة تطـورا ملموسـاوقد تط

 وذلـك ،والتجريبالعلمي لبحث من خالل ا - بشكل عام ومجال التدريب بشكل خاصالرتبية الرياضية

وكان للتنافس الدويل الذي حقق نتائج باهرة يف امليدان الريايض . للوقوف عىل أحدث أساليب التدريب

 لـالداء يف كافـة ميـادين الرياضـة ظريات العلمية لتحقيق مـستوى أفـضل تعديل وتغيري النيفً كبريا أثرا

 .بشكل عام والسباحة بشكل خاص

تعلـيم وتـدريب طـرق  عنـد تحليـل حركـات والواجب مراعاتهاومن األسس العلمية للسباحة 

عىل الدورة الدمويـة وعـىل  األسس الفسيولوجية من حيث تأثريات املاء عىل األداء و هيالسباحة،

 ملا لها من تأثري عىل تحسني وتطوير األرقـام  يف ، امليكانيكيةاألسسايضا و ،التنفس والجهاز العضيل

 املبادئ والقوانني الطبيعيـة وتطبيقاتهـا عـىل حركـة الجـسم البـرشي يف ً إعتامدا عىلهذه الرياضة

 .مجال السباحة

  :حة ة لتدريب السبا الفسيولوجيلتأثرياتا* 

 :تأثري درجة الحرارة عىل األداء  -

أكرب أثر صحي بالنسبة للرياضات األخرى عىل جسم ذات  - مبالغةدون  - أن السباحة ميكننا اعتبار

للامء والهواء والشمس التي يتعرض لها الفرد خالل تأثري كبري  هناك  أنالحيوية، حيثوأجهزته اإلنسان 

 يحـصلون ،ون السباحة وليس هـدفهم التنـافس أو تـسجيل أرقـاموحتى الذين ميارس. مامرسة السباحة

يـدة تزيـد مـن قـدرة وكفـاءة  ويجمعـون قـوة وطاقـة جد،ةاحخاء والرسرتخالل أوقات فراغهم عىل اال

ــة  ــزة أجــسامهم الحيوي ــادأجه ــة التعــب واملــرض واإلجه  ومبــا أن الوســط املــايئ هــو يف. عــىل مقاوم
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 نجد لزاما علينا أن نحلل اآلثار الناتجة من درجة حـرارة املـاء ،حة الواقع امليدان املخصص ملزاولة السبا

أثناء العملية التدريبية  عىل أهم النقاط الواجب عىل املدرب مراعاتها وإلقاء الضوء ،عىل أداء السباحني

 . العلميةالنتائج التي يتم التوصل اليها يف ضوء النظريات وتفسري

لسباحة عامال متعرضا للتغيري بالنسبة لتنظيم درجة حرارة جـسم  حامم ادرجة حرارة املاء يف عترب ت

 وأولئك الذين ال يعرفـون الـسباحة ويـؤدون ،السباح، ولقد اتضح أن األشخاص الذين ميارسون السباحة

درجـة 28 - 26مترينات خفيفة يف املاء فقط  يشعرون بالراحة عندما ترتاوح درجة حـرارة املـاء مـا بـني 

 منـه يف املـاء بـشكل أسـهل   درجـة مئويـة30 – 28  مـنعلم السباحة يف املاء الدافئمئوية، وقد يتم ت

 . كل من التوافق والرتكيزعيقام يمسبب الرعشة التي تصيب الجسم وعدم الراحة الذي يالبارد 

حـرارة يقوم الجسم برفع درجـة  ان إىليعمل املاء البارد عىل استنفاذ وقود الطاقة، وقد يؤدي ذلك 

مام يؤدي إىل تكوين غالف مايئ دافئ خارج الجـسم وحولـه، وإذا مـا كـان املـاء ، ملالمس لسطحهاملاء ا

ويرتتب عىل تنظيم درجة حرارة املاء ومناسبتها للسباح القدرة عـىل مقاومـة . متحركا فقدت تلك امليزة

ة وعمـل أوعيـة  كذلك لهـا أهميـة كبـرية يف وظيفـ،أمراض ونزالت الربد التي تعترب العائق األول للسباح

بالتايل تدفئة األجزاء  تزداد الدموية للجلد األوعيةالدم املوجودة أسفل الجلد، فكلام زاد رسيان الدم يف 

 وعند البقاء لفرتة طويلة يف املاء تقل حركة الدورة الدموية وهي املـسؤولة عـن ،املحيطة بهذه املنطقة

 ويعتـرب ذلـك ،د الخارجية وبني درجة حـرارة املـاءالحفاظ عىل التناسق يف درجة الحرارة بني طبقة الجل

ًاملـاء فـورا خـصوصاً  حينئـذ مغـادرة ويراعـي ، دليال عىل عدم القدرة عىل إنتاج طاقة أكثــر مـن ذلـك

 .األطفال

ً يلعـب دورا ، درجات حرارة املاء من مكان إىل آخر حـسب طبيعـة كـل منهـاإن تغري

، ختالف قـوة تحملهـم والتكـوين الـوظيفي لهـم وذلك ال،ًكبريا يف تحديد نتائج السباحني

 ،ويساعد االستعداد الشخيص ملواجهة كافة الظروف الطبيعية للممـرات املائيـة املختلفـة

  بل نزيـد عـىل ذلـك أن  التغلـب عـىل، ومقاومة درجات حرارة الفصول املناخية املتغرية
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 ويخـضع ذلـك ،ر والبحـرياتهذا العامل قد يكون من ضمن خطة السباقات وخاصة الطويلـة يف البحـا

  .لخربة ودراية كبرية بالثقافة البيئية للمدرب و السباح

   :تأثري السباحة عىل الدورة الدموية -

ة بالـدم  إلمداد العضالت العامل،فتتمدد الشعريات الدموية، السباحة أعضاء الجسم جميعهاتنشط  

 كلمـة خـذ مكانـك  فإن  فعند أداء سباق ما،، لها هذا باإلضافة إىل تغيريات كثرية نرضب مثاالً،الالزم لها

 . يليها زيـادة يف رسعـة التـنفس والنـبض وارتفـاع يف ضـغط الـدم،والتي تقال يف بداية السباق) استعد(

 أو فوزكالرغبـة بـال (ًدامئـا نظـرا الرتبـاط املجهـود العـضيل بالعوامـل النفـسية هذه التغريات وتحدث 

ة ناسببالحركة املامليكانيكية وقيام العضالت   الطاقةتوليدبه التغيريات  هذوترتبط). الخوف من الهزمية 

ه الطاقة هي عبارة عن سلسلة من التفاعالت الكيميائية النتاج عنـرص الطاقـة املبـارش وهذ، لكل مهارة

 كمية أكرب من الدم حاملـة  معهـا إىل العـضالت مـا يلـزم مـن ورود وبالتايل ،املسبب لالنقباض العضيل

حـامض ـن وغذاء وحاملة يف عودتها ما تراكم فيها من مخلفات االحرتاق كثاين أكسيد الكربون وـيأكسج

 .الالكتيك وذلك حسب شدة االداء

 من ربـع لـرت يف الدقيقـة أثنـاء الراحـة إىل ثـالث لـرتات يف األوكسجنيوقد ترتفع حاجة الجسم من 

 ومقـدار ،ة للعـضالتواردلزيادة يف كمية الدم ال وبذلك ميكننا أن نتصور مقدار ا،الدقيقة أثناء السباحة

ما يطرأ عىل الدورة الدموية لتوصيل هذه الكمية لها، ومن زيادة رسعة رسيان الـدم ويف رسعـة النـبض 

 . وزيادة يف صادر القلب وتهوية الرئتني ورسعة استهالك األنسجة لألكسجني

 :امرسة السباحة عىل النحو التايلوتتلخص التغيريات التي تحدث يف الدورة الدموية أثناء م

  :تنظيم وتوزيع الدم .1

الطحـال واألمعـاء والجلـد ثـم تتمـدد يف الوقـت نفـسه الـرشايني عند بدء املجهود تنكمش رشايني 

أكـرب الدقيقة للعضالت فيتحول بذلك رسيان كمية كبرية من الدم إىل العضالت التـي قـد يلزمهـا كميـة 

 .لة الراحة مام يلزمها من الدم يف حابكثري
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  :زيادة الدخل الوريدي للقلب .2

 السباحة يدفع إىل األوردة مقدارا أكرب من الدم، وكلام زاد نـشاط  حركاتالعضالت أثناءقباض إن ان

 إضـافة إىل ذلـك فـإن ارتفـاع ضـغط الـدم يف ،العضالت أرسعت يف دفع كل ما يأتيها من دم إىل األوردة

 باتجـاه تعمل جميعها عىل طرد الـدم الوريـدي ،لتنفس وعمقهاألوردة ووجود الصاممات فيها وزيادة ا

 .القلب

 :زيادة صادر القلب  .3

كلـام زادت قـوة ) تراخيهـا(من خواص عضلة القلـب أنهـا كلـام اسـتطالت أليافهـا أثنـاء انبـساطها 

 وعىل ذلك فكلام زاد الدخل الوريدي للقلب كلام استطالت عضلته وزادت قوة انقباضها وزاد ،انقباضها

 وهـذه  ، محـدودغري أن مدى استطالة ألياف عضلة القلب. بعا لذلك مقدار صادر القلب يف كل دفعةت

 زيـادة لتـرصيفال تكفـي وحـدها ) الناتجة من استطالة ألياف عضلة القلـب(الزيادة يف صادر الدفعة 

لب، إذ يرتفـع الدخل الوريدي من الدم ودفعه يف الرشايني ما مل ترافقها زيادة أخرى يف عدد دفعات الق

 ،يف الدقيقة أو حتى إىل أكرث من ذلك خالل مامرسة سباحة املنافسات مـثالًنبضة 150 إىل 70النبض من 

 وكان قلبه أقدر عىل دفع مقدار اكـرب مـن ، السباح أقوى منها يف من سواهلدىوملا كانت عضلة القلب 

 هـو الـرس يف أن النـبض العـادي  وهـذا،ريـايضالالدم بدفعات أقل من تلك التي يدفعه بها قلب غـري 

 . نبضة يف الدقيقة اي أقل من املتوسط) 60-50(للسباح 

  :ارتفاع ضغط الــدم .4

 مـن 3سـم190أو حتـى إىل 180إىل 160 الـسباحة إىل يف بدايةفع الضغط الرشياين االنقبايض تقد ير

إىل ناحيـة األوردة، ويهـبط  وارتفاع ضغط الدم من العوامل التي تساعد عىل تيسري مرور الـدم ،قـالزئب

 ً.ارتفاع الضغط قليال أثناء السباحة نفسها لتعود بعد انتهائها إىل مستواه العادي رسيعا

 :العضالتيف  الدموية شعرياتالمتـدد  .5

 ويفـتح ، بفعل التمثيل الغذايئ أثناء السباحةالعضالتيف تتمدد الشعريات الدموية 

   وبـذلك ميكـن زيـادة مـساحة الـشعريات، الراحـةمنها الكثري الـذي كـان مقفـالً أثنـاء
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 وهذا التفتح يساعد األنسجة عىل امتصاص ، يف العضالت إىل أن تصل إىل عرشة أضعاف حجمهاالدموية

 .كمية أكرب من أكسجني الدم

 :تأثري مامرسة السباحة عىل التنفس  -

 .اتساع القفص الصدري وخصوصا يف السنني املبكرة .1

لسباح يتنفس من ست إىل مثاين مـرات يف الدقيقـة بعكـس الـشخص  فا،بطء رسعة التنفس .2

 .ًالعادي الذي تصل مرات تنفسه أحيانا مثاين عرشة مرة

 .ازدياد عمق القفص الصدري .3

 .زيادة املساحة التي يتعرض فيها الدم لألكسجني .4

 مـن  حيث يستنشق السباح كميـة أقـل،ويظهر هنا الفرق بني تأثري مامرسة السباحة عىل األشخاص

 فاالقتـصاد يف عمليـة التـنفس تعتمـد عـىل زيـادة ،األوكـسجني ولكن ميتص منها قـدر أكـرب مـن ،الهواء

 . مام يعرض كميات أكرب من الدم للهواء يف أي وقت، يف الرئتني الدمويةالشعريات

 :تأثري السباحة عىل الجهاز العضيل  -

د نشاط رشايني العضالت التي تغذي  ويزدا،عند مامرسة السباحة يحدث رسيان للدم بطريقة جيدة

 وتكتسب العـضالت كـذلك املقـدرة عـىل ، ويزداد بالتايل مساحة املقطع العريض للعضلة،العضلة بالدم

املطاطية وصفة االنسيابية وذلك نتيجة لحركات السباحة التي تعتمـد أيـضا كتـدليك للعـضالت، وتعـد 

م منـو العـضالت املتـزن ألنهـا تحـرك جميـع العـضالت السباحة الرياضة العالجية املثالية، كام أنها تخـد

 .بطريقة متساوية

 :ملبادئ  امليكانيكيـة لتدريب السباحةا* 

تشبه السباحة عملية امليش والجري من حيث أنها وسيلة للحركة الناتجة من دفع جسم ضد سطح 

 .ما، وهذا السطح بدوره ينتج قوة مضادة للقوة الدافعة من الجسم

 يختلـف ا يف املاء والذي يتوجب عـىل الـسباح التعـايش معهـة الجديدةبيئإال أن ال

  وذلك الختالف الكثافة واملقاومـة وضـغط،بشكل واضح عن املعتاد عليه عىل اليابسة
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ًاملاء عن الهواء، ولهذا يكون رضوريا االستفادة من كثافة وضغط املاء لطفو الجـسم مـن خـالل معرفـة 

 .قوانني الطبيعة

حركة األطراف من (تحرك الجسم ككل حركة مستقيمة نتيجة لحركات دائرية مركبة ففي السباحة ي

 ، كام يتحرك الجسم باملستوى األفقي بخالف املستوى الـرأيس الـذي يتحـرك فيـه أثنـاء املـيش،)املفاصل

 ً.ومن هنا تقل قوة الجاذبية األرضية إىل أقل حد لها وقد تتالىش كليا

 وبالتايل تختلـف قـوة رد الفعـل الناتجـة ،قاومة نفسها كام يف األرضكام أنه ليست للامء خاصية امل

من املاء عن األرض، وعىل ضوء ذلك فإن جميع القوى املبذولة من الـسباح ال تتجـه جميعهـا يف التـأثري 

الكامل عىل حركتها فبعض القوى تفقـد يف إزاحـة املـاء للخلـف وبالتـايل يـصبح التقـدم  لألمـام بطيئـا 

 ،)الـذي تقـل كثافتـه عـن املـاء ( ويف امليش يتحرك الجسم ضـد مقاومـة الهـواء ،ا أكربويتطلب مجهود

 .وبالتايل تصبح املقاومة يف السباحة أكرب بكثري من مثيلتها يف امليش عىل االرض

وحركة السباح يف املاء هي مقاومة ضد سطح يتعرض له، فكلام صغر هذا السطح أثناء الحركة كلام 

تـرب هـذه مـن أهـم األسـس امليكانيكيـة التـي يـستند عليهـا التحليـل امليكـانييك يف قلت املقاومة، وتع

 .السباحة

 وسـيلة ملـده بـالقوة ، عىل جعل الوسط الذي يقـاوم تقدمـهاويف نفس الوقت يعمل السباح جاهد

 .الدافعة لألمام، وذلك بزيادة مقاومة املاء يف الجهة املضادة لحركة تقدمه

ًة سواء كان ثابتا أو متحركا يرتكز عىل املاء، وتختلف املشاكل امليكانيكيـة وجسم اإلنسان يف السباح ُ

التي تحدث يف املاء عن تلك التي قد تحدث من سطح أكرث خـشونة، أو عنـدما يحـاط الجـسم بـالهواء 

ًفالجسم املرتكز عىل األرض يجد سطحا قويا مبا فيه الكفاية ملقاومة وزنه، أو أي قوة إضافية ناتجة عـن  ً

ًتحريك أجزائه، أما إذا كان الجسم مرتكزا عىل سطح املاء فسوف يجد أن املاء ليـست لـه القـدرة عـىل 

ًمقاومة وزنه، حيث يحدث ممرا يف املاء أسفل الجسم ويغوص كليا أو جزئيا، ويـستمر يف غوصـه حتـى  ً ً

 الجـسم قبـل أن تغمـر  فإذا ما تعادل وزن املاء املزاح مع وزن،يتعادل وزن املاء املزاح مع وزن الجسم

 .جميع أجزاءه يطفــو الجسم
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  :للامءـي  النوعوزنال

 ،ه نـسبة وزن ذلـك الجـسم إىل حجمـ: النوعي أو الكثافة  النسبية لجسم مـا يعـرف بأنـهوزنإن ال

 . النوعي للامء يساوي واحدوزنولهذا فإن ال

النـوعي للجـسم والـوزن الـوزن وإن عملية طفو األجسام فوق سطح املاء لهـا عالقـة متبادلـة بـني 

 وبعدها عن مركز جاذبية قـاع بركـة ، واقرتاب وابتعاد نقطة ارتكاز الجسم عن مركز ثقله،للامءالنوعي 

 :السباحة، لهذا نرى أثناء تعليم السباحة ثالثة أشكال للجسم داخل املاء وهي 

 من الوزن النـوعي  ويكون وزنه النوعي أكرب،حيث يكون الشخص واقفا يف املاء: الوضع العامودي-ا

 وتكون مقاومـة ،)التوازن املستمر( حيث يكون مركز ثقل الجسم يف نقطة االرتكاز أو قريب منه ،للامء

 .املاء كبرية عىل الجسم أثناء امليش

 ،مـن الـوزن النـوعي للـامءيث يكون الـوزن النـوعي للجـسم أقـل ح): الوسطي(الوضع العالق -ب

 .عىل الجسم أقل من الحالة العموديةوتكون املقاومة السلبية الواقعة 

مـن الـوزن  أقـل نحصل عىل هذا الوضع عندما يكـون الـوزن النـوعي للجـسم: ي  الوضع األفق- ج

 وحركة االنزالق أسهل من األوضاع السابقة بـسبب ،َ فيكون الجسم ممتدا فوق سطح املاء،النوعي للامء

ًذ الجسم وضعا أفقيا ولهذا يأخ،وضع نقطة االرتكاز قرب أو فوق ثقل الجسم ً. 

 :قاعـدة أرخميدس 

ًتنص عىل أنه عندما يغمر الجسم كليا أو جزئيا يف سائل ساكن فإنـه يالقـي قـوة دافعـة إىل األعـىل  ً

 .ًمساويا لوزن السائل املزاح

ً وهو بقاء الجسم كليـا أو جزئيـا فـوق سـطح ،يظهر تطبيق قاعدة أرخميدس يف طفو جسم السباح ً

 وتكون مساوية لحجم الجزء ،وتساوي وزن حجم املاء املزاح قوة دفع تتجه إىل األعىل  يالقى حيث،املاء

 .املغمور من جسم السباح يف املاء

 فكلـام زاد ،إذن فإن دفع املاء من أسفل إىل أعىل يعتمد عىل العالقة بني وزن وحجم الجسم الطايف

 .ًثقل الفرد نسبيا عن حجمه كلام قلت عنده فرصة الطفو
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 .)الوزن بالنسبة للوحدة الحجمية( فإن الجسم البرشي يطفو بسبب خاصية جاذبيته وعادة

وتختلف األجســام البرشية من حيث خاصية جاذبيتها فالذين ميلكون نسبة كبـرية مـن العظـام 

أن العظـام والعـضالت لهـا خاصـية جـذب عاليـة، بيـنام  والعضالت يكونون أثقل من غريهم، حيـث

يز بخاصية جذب أقل، وعىل ذلك فإن األجسام التي ترتكب من نسبة عالية من األنسجة الدهنية تتم

العظام والعضالت تقل فيها خاصية الطفو، عـن األجـسام التـي يـدخل يف تركيبهـا نـسبة عاليـة مـن 

 .الدهن

 ،ويعتمد طفو اإلنسان يف املاء عىل قوة الدفع املايئ من أسـفل إىل أعـىل والكثافـة النـسبية للجـسم

 ويرجع السبب يف ذلك اىل أن نسبة ، تطفو بسهولة عن أجسام الرجاليالحظ أن أجسام السيداتفمثالً 

مـن %24من وزنه، بينام ترتفـع هـذه النـسبة يف املـرأة إىل حـوايل %17الدهن يف الرجل العادي حوايل 

ًا كبـريا عـىل ً الرجل، وهذا يـوفر دفعـا مائيـعند اهأقل منلجسم املرأة كثافة النسبية ال مام يجعل ،وزنها ً

 . لألعىلأجسامهن

ًخفيفة الوزن جـدا هذه املنطقة وبسبب احتواء منطقة الصدر عىل الرئتني املمتلئتني بالهواء، تصبح 

إذا ما قورنت بحجمها، وعىل هذا تعترب هذه املنطقة معرضه للدفع املايئ أكرث من أي منطقة أخـرى يف 

ًنه تحسني ذلك بتقوس الظهر وإلقـاء الـرأس خلفـا فالشخص الذي تقل عنده ظاهرة الطفو ميك. الجسم

 باإلضـافة ، حيث يتسع الصدر ويسمح بزيادة دخول الهواء الذي يزيد بدوره من حجـم الـصدر،يف املاء

ومن هنا يتضح لنا اختالف الدفع املايئ الواقع عىل  ً،لحجم املاء املزاح الذي تسبب من إلقاء الرأس خلفا

 .ر الهواء املوجود بالرئتنيالجسم اآلدمي باختالف مقدا

فوضع طفو القنديل الذي تكون فيه جميع أجزاء الجسم متجمعة مع بعضها يف نقطة خـط الـدفع 

املايئ، باإلضافة إىل امتالء الرئتني بالهواء مام يزيد مـن حجـم الـصدر، ميثـل أفـضل وضـع للطفـو ميكـن 

 . ًطبقني متاماللجسم اآلدمي أن يتخذه حيث يكون مركز الثقل ومركز الطفو من
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 :ع ات الروافنظري

كلام زاد تـأثريه كنتيجـة لزيـادة طـول ذراع  ،بعد مركز الثقل عن محور االرتكازوتنص عىل أنه كلام 

 ميـر مبركـز ثقلـه املوجـود يف  اإلرتكـاز الـذيوبينام يدور جسم اإلنسان يف الهواء حول محـور، املقاومة

 حول مركز الطفو الذي يوجد يف منطقة الـصدر فـوق مركـز  فإنه يف املاء سيدورً،منطقة الحوض تقريبا

 .الثقل

 من العظام والعضالت وبالتايل تتمتع بخاصية جذب عالية، باإلضافة ةمن نسب عالي ني الرجلتتكون

إىل طول ذراع الرافعة الواقع ما بني مركز الطفو حتى مشط القدم، إذا قورن بطول الذراع اآلخر للرافعة 

 .ىل نهاية الرأسمن مركز الطفو إ

من هنا يتضح لنا عند تطبيق نظريات الروافع أن الجسم يبدأ يف الدوران حول مركز الطفو ويفقـد 

توازنه يف املاء، وكنتيجة لذلك تهبط الرجالن ألسفل والحالة الوحيدة التي ال تسبب فيها الـرجالن هـذه 

 فتقـل عليهـا خاصـية الجـذب، وبالتـايل الظاهرة، هي أن ترتفع فيها النسبة الرتكيبية لألنسجة الدهنيـة

ًتزداد نسبة حجم املاء املزاح عند الرجلني حتى تنطبق عىل مركز الثقل وعندئـذ يتـزن الجـسم متامـا يف 

يف الغالبيـة تحـدث هـذه الحالـة حيـث أنهـا تتحقـق  وعنـدما ال ،املاء ويطفو الجسم يف الوضع األفقي

 .قل أسفل مركز الطفوالعظمى فإن القدمني يهبطا حتى يقع مركز الث

ميكن أن يزداد الطفو واالتزان بزيادة حجم الجسم دون زيادة وزنه وبرفع مركز الثقل حتى يقـرتب 

 .من مركز الطفو وبالتايل تقصري ذراع املقاومة

 وتحريـك ،يف الطفو عىل الظهر يحتاج معظم األشخاص إىل توزيع ثقـل الجـسم حـول مركـز الطفـو

توى الرأس يعمل عىل إطالة وإضافة ثقل إىل هذه الرافعة التي تعتـرب فـوق الذراعني إىل وضع فوق مس

 ويعمل أيـضا عـىل رفـع مركـز ثقـل ، ويؤثر ذلك يف مساعدة اتزان الرجلني،)مركز الطفو(نقطة االرتكاز 

 .الجسم وتقريبه من مركز الطفو

ني وسـحب القـدمني كام ميكن العمل عىل رفع مركز ثقل الجسم إىل نقطة أعىل بواسطة ثني الـركبت

 . حيث يؤدي ذلك إىل تقصري رافعة الرجلني، وهي ال تزال محتفظة بكامل تأثري حجمها،تجاه الجسم
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 :روافعقانون ال

 .ذراعها xاملقاومة = ذراعها  xالقوة 

 وكـان مـسارهام طـويال أوجـدت مقاومـة الن طـويانأي كلام كانت القوة العضلية جيـدة والـذراع

 . لألمامًا جيدًا دفعإيجابية جيدة وبالتايل

 حيـث يجـب مـد الـذراع إىل أبعـد ، املاء عند تحريك الذراعنيإمساكواضحا يف عملية ذلك ويظهر 

نقطة ميكن الوصول إليها أمام الجسم وبالتايل إطالة ذراع القوة قدر اإلمكـان للحـصول عـىل قـوة شـد 

 .ودفع أكرب

 قانون القصور الذايت 

الجسم يحتفظ بحالته من سكون أو حركة منتظمة يف خط مستقيم إن ًوفقا لقانون القصور الذايت ف

 .ما مل تؤثر عليه قوة خارجية أو داخلية تغري من حالته

دد حركـة الـذراعني وبـصورة  رسعة أكرب يف حالة زيادة رسعـة تـر نجد أنه ميكن الحصول عىلوعليه

 .منظمة والقوة يف اتجاهها السليم

سكون يتطلب قوة أكرب من التي تبـذل السـتمرار حركتـه بـسبب كام أن تحريك الجسم من حالة ال

ً الجسم يعترب أمرا بالغ التأثري، وبناء انزالق فإن توقيت الرضبات وخاصة التي تعمل عىل ،القصور الذايت

 ذراع واآلخـر  حركـةبني كلمناسبة   زمنيةعىل هذا فإن أداء رضبات الذراعني باستمرار دون وجود فرتة

 الفـرتات القـصرية املوجـودة بـني حركـة  تلك من يف عملية التقدم لألماماح يف االستفادةلن تساعد السب

ن كميـة حركـة ايـضا غـري مناسـب حيـث أ  فرتة االنزالق حتى الرضبة التاليةةطالإ كام أن ،ذراع واآلخر

يت مـن الرضبة األوىل سوف تزول بسبب مقاومة املاء وبالتايل عىل السباح أن يتغلب عـىل القـصور الـذا

 . وحركة كل رضبة ذراع تعمل عىل تحريك الجسم ملسافة معينة،جديد يف كل  رضبة ذراع

 :قانون رد الفعل 

 حيث ، له يف االتجاهًا له يف املقدار ومعاكسًياينص عىل أنه لكل فعل رد فعل مساو

 حركـات يتحرك الجسم يف املاء بواسطة حركـات الـشد والـدفع بالـذراعني باإلضـافة إىل
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ن الجسم يف اتجاه عكس تلك القوى املبذولة فإن الحركة للخلف تعمـل عـىل تحريـك أوحيث  .لنيالرج

 جهـةالجسم لألمام، والحركة لألسفل ترفع الجسم ألعىل والحركة ألعىل تـدفع الجـسم ألسـفل والحركـة 

 . اليسار والعكس بالعكس، ويف ذلك تطبيق لقانون رد الفعلجهةاليمني تحرك الجسم 

 وتزداد املقاومة كذلك بزيـادة ،ة حركة الجسم نتيجة نقص املقاومة عليه يف اتجاه حركتهتزداد رسع

مربع الرسعة، وهنا يتضح أن الحركات التي تؤدى وتعمل فيها القوة يف اتجاه حركة السباح تكون مبثابة 

 اتجاه عكس  حتى تنخفض املقاومة أما القوة الناتجة يفأ أبطىعامل إعاقة لتقدمه، ولهذا يجب أن تؤد

 . برسعةىحركة السباح واملسؤولة عن تقدمه لألمام يجب أن تؤد

 فهـي نهايـات روافـع الطـرفني ،الحركات االيجابية لليدين والقدمني هي املسؤولة عن حركة الجسم

 . ولالستفادة من كفاءتها يجب أن تأخذ الزوايا املالمئة ألداء أقىص دفع ضد املاء،العلوي والسفيل

فع املاء دن يكون وضع اليدين قابال للتغيري خالل حركة الذراعني حتى تتمكن من شد ولهذا يجب أ

 .للخلف مبارشة باستمرار

لـساق ميكـن تغيـريه عـىل مـدى كذلك الحال بالنسبة للقدمني حيث يجب أن يكونا يف وضـع مـع ا

لحركـات الـرجلني  ئهـم ًوهذا يتطلب توافقا، فقد يحدث للمبتدئني يف تعلـم الـسباحة عنـد أدا ،الحركة

 للخلف بدالً من األمـام ويرجـع اخـتالف ادون حركات الذراعني يف سباحة الزحف عىل البطن أن يتحرك

 .االتجاه هذا إىل وضع القدمني بالنسبة للساقني

 وجـد أن الـسباحني املمتـازين ،عند تحليل كوبوفتش للقوى الدافعة للجسم يف سباحة الزحف

 ووجـد أن الـسباحني ،من الرجلني%30 و، بواسطة الذراعنيألمام لمن حركاتهم %70يحصلون عىل 

مـن % 23، وتهم لألمـام بواسـطة الـذراعنيامـن حركـ%77ذوي املستوى املنخفض يحـصلون عـىل 

 .الرجلني

 فعنـدما تبـدأ حركـة الـشد بقـوة عنـد ،نرضب مثاالً لذلك بسباحة الزحف عىل البطن

  ع لألمــام يف عمليــة دخــول املــاء فإنــه أن يكتمــل امتــداد الــذرايجــب أوالًســطح املــاء، 
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باكتامل امتدادها استعدادا لعملية الشد تكون اليد قد وصلت أسـفل سـطح املـاء ببـضع بوصـات مـام 

ثم نبدأ عملية الشد بثني املرفق والضغط عىل املاء بـالكف والـساعد، يؤدي إىل رفع الجسم إىل األعىل، 

 بجوار مركـز ثقـل لخلففع اليد لدالذراع أسفل الجسم ووعند مد املرفق ألداء عملية الدفع بعد مرور 

 .مامأل الجسم وتدفعه لساعدتخرج القوة التي ت ، إىل أن يالمس كف اليد الفخذالجسم

حركة الرجلني ألسـفل يف سـباحة الزحـف عـىل الـبطن قـوة للخلـف بواسـطة القـدم ميكن أن تنتج 

لفخذ، وانثناء مفـصل الركبـة قلـيالً يـؤدي إىل وضـع املمتدة يف نهايتها كنتيجة لحركة االنثناء يف مفصل ا

 .القدم يف نقطة متكنها من إعطاء قوة مبارشة للخلف

 ن أ  وحيـث،حركة الرجلني ألعىل تعطي القدم قوة للخلف نتيجـة المتـداد مفـصل الـركبتني والقـدم

م رضورة  مرونـة مفـصل القـدفـإن  لهـذا ،بذل القوة للخلف بواسطة الرجلني يعتمد عىل وضـع القـدم

 .أساسية للنجاح يف سباحة الزحف

دفع املاء للخلف بواسطة الجزء األمـامي مـن الـساقني، لؤدي ترجلني الحركة فإن  ،يف سباحة الصدر

 مـن الـدفع للخلـف اهاممرونـة متكنـت ا ذت مفاصـل القـدمني القدمني عملهـام إذا كانـباطنويؤدي 

 القـدمني ميكـن بواسـطتها لباطنمساحة سطح كبري  إىل جانب أن تلك املرونة تعمل عىل توفري ،مبارشة

ة تنـتج مـن عمليـة ضـم  إىل جانب أن القوة النهائيـة لحركـة الـرجلني يف هـذه الطريقـ،بذل قوة كبرية

 .الرجلني بقوة

 يف  أن الفخـذينهـي ،الطريقـة للـرجلني بـبطءهذه  يف )الثني(سحب  حركة الىمن أهمية أن تؤد

 . حركة الجسمإبطاءتعمل عىل اءها تخرج قوة لألمام إنثن حال

 :ة املقاومـ

 : نتيجة عدة عوامل أهمهاحركتهيقاوم املاء الجسم أثناء 

القسم الناشئ عن حقيقة أن السائل يتصل بسطح الجـسم املتحـرك ويـشكل مـا يـسمى بطبقـة -1

ة هي  واللزوج،االحتكاك مع الوسط املحيط أو لزوجة السائلإىل  وتعزى هذه املقاومة مبارشة ،محددة

 . مقاومة الحركة النسبية بداخلهعىلتلك الخاصية التي بواسطتها يعمل السائل 
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القسم الناشئ عن حقيقـة أن الجريـان ال يحـدث بهـدوء حـول املـادة ولكنـه يتفكـك أو ينتـرش -2

 .ويكون أثره عىل املؤخرة

للزوجـة تكـون هذا يف الحقيقة هو السبب الرئييس ملقاومـة حركـة األجـسام غـري االنـسيابية، وأن ا

 .مسؤولة بصورة غري مبارشة يف هذه الحالة

 ويـسبب تـدفق الـسائل يف املنطقـة ذات ،إن اختالف الضغط يستقر بني مقدمة الجـسم ومؤخرتـه

 وأن التغيـري املفـاجئ يف اتجـاه حركـة الجـسم سـيقاوم مـن قبـل ،الضغط املنخفض يف مؤخرة الجـسم

 . القصور الذايت للسائل املتحرك

 سوف يتسبب يف إيجاد مقاومة كبرية عنه لو ،لك فإن تحرك الجسم يف املاء بوضع قطريبناء عىل ذ

 ألنه يف الحالة األوىل ينتج تعريض مساحة كبـرية مـن الجـسم ملقاومـة املـاء الـذي ،اتخذ الوضع األفقي

جـب  وعىل ذلك في، وكلام كربت هذه املساحة كلام زادت املقاومة عىل حركته،يعمل عىل التغلب عليها

أن يكون وضع الجسم يف السباحة يف شكل يسمح بتعريض أقل مساحة ممكنة ملقاومـة املـاء يف اتجـاه 

 .الحركة املطلوبة

 ،احتفاظ الجسم بوضع مستو عىل سطح املاء يقلل املقاومـة التـي تعـوق حركـة تقدمـه لألمـامإن 

من الظهر إىل الـصدر عمقه (حيث أن السطح املعرض للمقاومة يف هذه الحالة هو سمك الجسم فقط 

 .ماملألعوق حركته ت ةقاومة كبريمل أما يف حالة سقوط الرجلني واملقعدة فسوف يتعرض الجسم ،)

 وهـذا لـن يزيـد ،أثناء السباحة فإن هناك مقاومة كبرية سوف تنتج من حركات الرجلني والـذراعني

عادة الذراعني عـن مـساره  بل قد ينحرف  الجسم أثناء حركة إ،فقط من املقطع العريض لسطح الجسم

 .يجاد مقاومة تزداد بعجلة إيجابيةويعمل تغيري الرسعة أيضا ً عىل إ ،يف اتجاه مضاد لحركات الدفع

خفض الرأس يف املاء أثناء سباحة الزحف عن طريـق غمرهـا مـع وضـع الوجـه إن 

الرغم  وب،ًمستويا عىل املاء، يعمل عىل إيجاد مساحة صغرية تقاوم حركة التقدم لألمام

 ،من ذلك فإن خفض الرأس هذا يعمل عىل تراص أجزاء الجسم يف خط مستقيم واحد

  إىل جانــب أنــه يــسهل عمليــة التــنفس خــالل الــسباحة دون االضــطرار لرفــع الــرأس
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 وغالبا مـا يتـسبب ، حيث يعمل هذا الرفع عىل سقوط القدمني ألسفل ويزيد من املقاومة عليهامً،عاليا

تجة من جانبي الجـسم وتحريكـه يف مـسار متعـرج تـزداد معـه مـساحة سـطح عدم تساوي القوة النا

 .املقاومة

 فان املشكلة تكمن يف كيفية اتخاذ األوضـاع التـي تـستغل ً،عندما يصبح هدف السباح التقدم أماما

 لهـا يف ًا لهـذه القـوة ومـضادًيا حتـى يـصبح رد الفعـل النـاتج مـساو،فيها القوة للعمل يف اتجاه خلفي

 . دون التعرض ملساحة كبرية من سطح املقاومة،هاالتجا

جميع حركات الذراعني لألمام يف كل طرق السباحة داخل نطاق عرض الجسم حتـى يجب أن تكون 

صـابع حتـى يقـل سـطح األيستمر تحركه يف خط مستقيم و أن تدخل اليدان املاء عـن طريـق أطـراف 

 .ان وهي مفرودةذراعاملقاومة عام لو دخلت ال

أن املقاومة تزداد زيادة تقريبية مـع معـدل الـرسعة، وعـىل هـذا فـإن تجنـب أي حركـة  نستخلص

ًرسيعة تحت املاء يف اتجاه حركة الجسم يعترب أمرا رضوريا ً. 

 فـإن ،عند أداء جزء اإلعادة أسفل سطح املاء كام يحدث يف سباحة الصدر وسباحة الصدر املعكوسة

 هذه الحركات بـبطء ىوعىل ذلك يجب أن تؤد ،للخلفمقاومة كبرية سوف تنتج وتسبب دفع الجسم 

 .مع االحتفاظ باألعضاء املتحركة بجوار الجسم بقدر املستطاع لتقليل سطح املقاومة

عمـل عـىل تقليـل ت فـإن الـذراعني خـارج املـاء ، مقاومة الهواء تعترب أقل من مقاومة املـاءنأحيث 

 ويف ضـوء ذلـك فـإن كفـاءة اسـتخدام ،حـف مـثال الزتياملقاومة إىل حدها األدىن كام يحـدث يف سـباح

 بـالرغم مـن نه أ حيث ،من مشكلة سطح املقاومةأكرب الذراعني إىل أبعد مدى فوق املاء يشكل أهمية 

ًقلة مقاومة الهواء إال أن الذراعني تعتربان روافع طويلة تـشكل عبئـا عـىل العـضالت التـي تحـركهام إىل 

فإن ثني املرفقني يؤدي إىل تقصري تلك الرافعـة، مـام يـسهل عملهـا جانب اإلخالل باتزان الجسم، ولهذا 

 .وإزالة العبء الواقع عىل االتزان والعضالت التي تؤدي هذا العمل

ورفع املرفق املثني وحمله لألمام يجعل من السهل اسرتخاء عضالت الساعد خـالل 

  كـام أن،طلـوب فقـطوبالتايل ال يؤدي الـذراع إال الجهـد امل ، كل رضبةيف  اإلعادةفرتة
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 تـزداد تلـك املقاومـة إذا أدت الرجـل الحركـة وهـي ،القوة األمامية الناتجة من حركـة الفخـذ لألسـفل

 .مستقيمة

 االحتكاك

يجب عىل السباح الرتكيز عىل املهارات التي تزيد اإلنزالق يف املاء وتساعد عىل اإلقالل من اإلحتكاك 

ًألمام ونذكر منها اللف بالجسم من جانـب آلخـر تبعـا لحركـة الذي يزيد من مقاومة املاء ضد التقدم ل

 .ًالذراع العاملة وخصوصا يف سباحتي الزحف عىل البطن والظهر

 تعتـرب إحـدى العوامـل التـي تـؤثر يف قـوة أن املادة املـصنوعة منهـا مالبـس الـسباحةإىل باإلضافة 

 ةاملـصنوعتلـك  مقاومة أكرب مـن اسببهتولد بت قطن من الة املصنوعالبسوجد أن املقد و ،احتكاك املاء

 وقـدرتها عـىل امتـصاص طبقا لخشونة سطح كـل مـنهام وذلك ، أو من جلود بعض األسامكمن الحرير

زيد من املقاومة بسبب امتالء الفراغ املوجـود ة عىل جسم السباح ت غري املحكماملالبس انكذلك و .املاء

 .م الجسميزيد من وزن وحجمام  ، الجسم باملاءها وبنيبين

 :طالضغ

 ولهـذا فـإن الـضغط أو القـوة ،إن ضغط السائل ينترش بصورة متساوية يف جميـع االتجاهـات

الجـسم يف عمـق معـني تكـون هذا املسلطة عىل جسم ساكن مغمور يف سائل عىل جزء من سطح 

 كام أن الضغط الناشئ من السائل يف نقطة معينة يكون متناسبا مع العمق تحت سـطح ،متساوية

 .ك السائلذل

 مـام ، فإن ذلك يعمل عىل إيجاد منطقـة ضـغط مـنخفض خلفـه،لهذا عندما يتحرك الجسم يف املاء

، لـذا يجـب عـىل الـسباح اإللتـزام يتسبب يف حدوث قوة ماصة للخلف تعمل عىل جذبـه للخلـف أيـضاً 

 نقاط الجـذب للخلـف باملسار امليكانييك للحركة مع زيادة الرتدد الحريك للمساعدة يف االنتقال الرسيع من

ًتأثري هذا التجويف املايئ يكون كبريا كلام زادت حركات الجـسم أو أي جـزء منـه وإبطاء الحركة، حيث أن 

 ، إنتـاج دوامـات مائيـة تـسبب يف إحـداث منطقـة ضـغط منخفـضة حـول جـسم الـسباحمام يـؤدي إىل
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 .ام إىل أقل حد لها وعىل ذلك يجب تقليل تلك الحركات التي ال تساعد عىل تقدم الجسم لألم

 يف أي طريقـة مـن طـرق الـسباحة ميكـن نـزالقاتجاه الجسم يف خط مستقيم خالل فرتة االكام أن 

 قلـة ضـغط املـاء عـىل السباح من الحصول عىل أكرب مسافة تتناسب مع مقدار القوة املبذولـة بـسبب

 . قلة املقاومةالجسم وبالتايل

 :باح ة لزيادة القوة املحركة للساألسس الهامـ*

 تطبيقهـا فإنـه سـوف يف نجـح اإذة للسباح حركلزيادة القوة امل  هامةميكن استخالص خمسة أسس

 :يتقدم بطريقة سليمة وهي 

 .أن يكون وضع الجسم انسيابيا يف اتجاه الحركة .1

 .ة تقدم الجسم لألمامالتخلص من كل ما يتسبب يف إعاق .2

 . اتجاه الحركةاالستفادة من جميع الحركات التي تسبب تقدم الجسم يف .3

 اء ـاالسرتخ .4

 .ـزانـاالت .5

 : السباحة يفتطبيقات ميكانيكية * 

لإلستفادة من املبادئ العلمية لعلم امليكانيكا والقواعد والقـوانني الخاصـة بـه سـوف نتعـرف عـىل 

 :بعض التطبيقات العملية يف السباحة كام ييل

 فإن القوة الناتجـة ، الجسمعندما تبدأ حركة الشد بقوة وتستمر يف الشد حتى تصل بجوار -

 .منها ألسفل خالل الجزء األول من الحركة تعمل عىل رفع الجزء العلوي من الجسم

يف نهاية حركة الدفع فإن الدفع يكون ألعىل ويتـسبب ذلـك يف خفـض الجـزء الـسفيل مـن  -

 .الجسم

لــيس هنــاك تــأثري كبــري مــن حركــة الــذراع للخلــف بعــد مرورهــا للوضــع  -

 عىل ذلك يجب أن يؤدى الشد بالذراع وهو مستقيم من أسفل سطح وبناء ،العامودي
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 . املاء حتى نقطة أمام مستوى مفصل الكتف، ثم يبدأ يف االنثناء من مفصل املرفق حتى راحة اليـد

 فإن ذلك يؤدي إىل فقدان جزء من القوة مام يـؤدي ،إذا زادت مسافة حركة الذراع للخلف -

 . ويجب إخراج املرفق من املاء اوال،عىل وينحرف الجسمإىل انحراف مسار قوس الحركة إىل أ

 ال يـساعد الـسباح ،أداء رضبات الذراعني باستمرار دون وجود فرتة زمنية بني رضبة وأخرى -

 .عىل االستفادة من كمية الحركة الناتجة من كل رضبة

زيـة تشبه حركات الرجلني يف سباحة الزحف عىل البطن عملية امليش حيث أن الحركـة املرك -

وبالتـايل  ،حركته بعملية انثناء مفصل الركبةيبدأ كليهام  أن لكليهام ناتجة من انثناء مفصل الفخذ، كام 

 .تقع عىل كليهام مقاومة يف الجزء األول من الحركة

وحركة املرجحة تشابه إىل حد كبري مـع حركـة  ،تعترب حركة مفصل القدم ذات أهمية كربى -

 .الرجلني ألسفل يف سباحة الزحف

 .مرونة مفصل رسغ القدم ذات أهمية كبرية حيث تسمح بتعريض سطح كبري للدفع -

  الحركات الرجوعية للرجلني ببطء لعـدم إيقـاف كميـة حركـة الجـسم كـاميجب أن تؤدى -

 كـام يجـب أن تـؤدى الحركـات االساسـية للخلـف بـرسعة ومـن الوضـع ، هو الحال يف سـباحة الـصدر

 .الصحيح

 كانت الكثافة النوعيـة ألي جـسم معادلـة أو تقـل عـن الكثافـة النوعيـة  أنه إذاالجدير بالذكرمن 

للسائل فإن الجسم سوف يطفو، أمـا إذا زادت الكثافـة النوعيـة فـإن الجـسم سـوف يغـرق، وإذا كـان 

ثانيـه بالنـسبة للجـسم، / مـرت 1ثانية والذراعان تتحركان بـرسعة / مرت 1.5الجسم يتحرك لألمام برسعة 

/  مـرت2.5ثانيه، ولكـن حـول الـذراعني بـرسعة / مرت 1.5 للخلف حول الجسم برسعة فسوف ينزلق املاء

 ًالذراعني عبارة عن رسعة الجسم مضافا إليها الرسعة األصلية للـذراعني، املاء حول رسعة أن ثانيه، حيث 
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 .هام وخاصة إذا اتخذ الذراعان شكال غري انسيايب يف حركت،قاومة بشكل واضحاملوهذه الحالة تزيد من 

وتلخيصا ملا سبق فإن أقىص رسعة ميكن الحصول عليها تتحدد مـن خـالل التـشكيل األمثـل ملعـدل 

ً سواء يف عـدد الـرضبات أو طولهـا معتمـدا يف ،الرضبات وطول الرضبة، وكل سباح له معدله الخاص به

 .ذلك عىل كيفية األداء امليكانييك لحركة الذراع تحت املاء أو عىل طبيعة ونوع السباق
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 أسئلة الفصل الخامس
 تدريب السباحة

 :السؤال األول 

يعترب التدريب الريايض للسباحني عملية تربوية تخضع ألسس ومبادئ علميـة تـنعكس 

 .عىل سلوك السباح وكفاءته الوظيفية والبدنية وانسجامه الحريك

 ما هي أهم خصائص التدريب الريايض للسباحني ؟/أ

 ة التي يجب مراعاتها عند تدريب السباحة ؟ما هي أهم املبادئ التدريبي/ب

 :ـيـالسؤال الثان

ال يستطيع معلـم الـسباحة أو املـدرب أن يتحيـز لطريقـة مـا مـن طـرق التـدريب يف 

تالءم وطبيعة السباحني وتخصـصاتهم والهـدف تبل يجب أن يختار الطريقة التي  السباحة

ألخذ بها عند اختيار هـذه الطريقـة ًوتبعا لذلك فإن هناك اعتبارات يجب ا....املراد تنميته

 ما هي هذه االعتبارات ؟.....أو تلك

 :ثـالسؤال الثال

و يعـد ة الراحـة بـني الجهـد والـذي يليـه لوجود فـرتبهذا االسم التدريب الفرتي سمي 

 .طريقة منوذجية لزيادة كفاءة عمل القلب وتحسني السعة الهوائية والالهوائية

  تصميم برنامج التدريب الفرتي يف السباحة ؟ما هي العوامل التي تسهم يف-أ

 التدريب الفرتي ؟طريقة  املختلفة املنبثقة من ساليبما هي األنواع املختلفة أو األ-ب

 :عـالسؤال الراب

التدريب التكراري حلقات من فرتات مترين بـرسعة قـصوى أو تقـرتب يؤدي السباح يف 

شفاء ستـ إىل اإلسباحيهـا جـسم الـمـع فـرتات راحـة طويلـة يـصل ف ،من الرسعة القـصوى

 .الكامل
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ي يف تــدريب طــرق الــسباحة كيــف ميكــن االســتفادة مــن طريقــة التــدريب التكــرار-

 ؟املختلفة

 :سـالسؤال الخام

كيف ميكن االستفادة من طريقة تدريب تنويع الرسعة لدى سباحي الـرسعة يف بدايـة 

 املوسم ؟

 :ادس ـالسؤال الس

ها للسباح ينعكس أثره عىل املامرسة ناهيك عن التغريات إن تنظيم درجة املاء ومناسبت

 .الفسيولوجية ألجهزة جسم السباح

دئ الفــسيولوجية يف تــدريب عتــرب تــأثري درجــة الحــرارة أحــد املبــاكيــف ميكــن أن ن-

  ؟السباحة

 :السؤال السـابع

داد  يف أثناء الراحـة وتبعـا لـذلك تـزهتزداد كمية استهالك األوكسجني أثناء السباحة عن

 .رسعة رسيان الدم ورسعة النبض

 ما هي التغريات التي تحدث يف الدورة الدموية أثناء مامرسة السباحة ؟-

 : السؤال الثامـن

ًتنص قاعدة ارخميدس عىل أنه عندما يغمر الجسم كليا أو جزئيا يف سائل سـاكن فإنـه  ً

 "ًيالقي قوة دافعة إىل األعىل مساويا لوزن السائل املزاح

 كن تطويع هذه القاعدة امليكانيكية يف تدريب السباحة ؟كيف مي-
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 :السؤال التاسـع

 مركـز الثقـل ابتعـدوكلـام  ..جسم صلب يدور حول محور ارتكـاز: تعرف الرافعة بأنها 

 .عن محور االرتكاز كلام زاد تأثريه كنتيجة لزيادة طول ذراع املقاومة

 ييك يف تعليم وتدريب السباحة ؟كيف ميكن أن تستفيد من مبدأ الروافع امليكان-

 : السؤال العاشــر 

قترص الفائدة من قوانني نيوتن عىل فائدتها امليكانيكية لرياضـة دون أخـرى حيـث تال 

ميكن االستفادة مـن هـذه القـوانني يف زيـادة رسعـة وقـوة الـسباح وكـذلك التغلـب عـىل 

 .املقاومة

وتن وكـذلك قـانون رد الفعـل يف كيف ميكن أن تستفيد من قانون القصور الـذايت لنيـ-

 التدريب عىل أنواع السباحة املختلفة ؟

 : السؤال الحادي عشـر

  ناقش هذه العوامل ؟ –يقاوم املاء الجسم أثناء تحركه خالله نتيجة عدة عوامل 

 :السؤال الثانــي  عشـر

 كيف ميكن تفادي قوة االحتكاك للامء من قبل السباح ؟

 : السؤال الثالـث  عشـر

كيف ميكن للسباح تفادي قوة ضغط السائل ومقاومته خـالل تعلمـه ألنـواع الـسباحة 

 املختلفة ؟

 : السؤال الرابــع عشـر

 إذا نجـح الـسباح يف تطبيقهـا فإنــه سـوف يتقـــدم سس علمية لزيادة القوةسأهناك 

  ؟ األسس ما هي هذه ،بطريقة سلميــة
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  ادســل السـالفص

 

 اذـــــــاإلنق

 

 . ـة اإلنقاذـ وأهميماهية -

 . العوامل التي تقلل من حدوث الغرق -

 . اإلنقاذأدوات -

 .أسباب الغرق -

 .املواصفات الخاصة باملنقذ -

 . الغريقت حاال -

 .اإلنقاذخطوات عملية  -

 .اإلنقاذأنواع السباحة يف  -
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 :أهداف الفصل * 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 .اهية وأهمية اإلنقاذم .1

 .أسباب الغرق .2

 .العوامل التي تقلل من حدوث الغرق .3

  .أدوات اإلنقاذ .4

 .املواصفات الخاصة باملنقذ .5

 .حالة الغريق .6

 .خطوات عملية اإلنقاذ .7

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 . عىل شهادة اإلنقاذيكتسب املعارف الالزمة لتحفيزه عىل إعداد نفسه للحصول .1

  .يستخدم أدوات اإلنقاذ بشكل مناسب ملواجهة أي ظرف طارئ يف املاء .2
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 :ماهيـة وأهمية اإلنقـاذ* 
 لـذا يجـب عـىل كـل فـرد أن يـتعلم ،عتاد عليه اإلنسان من قبلاتعترب البيئة املائية بيئة مغايرة ملا 

ًسباحة من الرياضات ذات املكانة املرموقة نظرا للقيم  حيث تعترب ال،السباحة ويتعود عىل الوسط املايئ

 ولـذلك فقـد احتلـت ،العالية واملنعكسة عىل الفرد من جميع الجوانب البدنية والنفـسية واالجتامعيـة

السباحة يف العرص الحديث مكانا هاما يف حياة الفرد والجامعات مـن الجنـسيني مـن مختلـف الفئـات 

 وذلـك ، وهذا أدى إىل زيادة عـدد املـسابح وانتـشارها، والبالد املتقدمةالعمرية خاصة يف املدن الكربى

 وهذا أدى إىل ،لتلبية حاجات املجتمع من محو أمية السباحة والحصول عىل الفوائد الجمة من تعليمها

رضورة توجيه االهتامم إليها والرقابة الحثيثة املستمرة لضامن نقاء املياه وخلوهـا مـن أي سـبب لنقـل 

 واالهتامم واإلرشاف عليها من قبل مختصني يف اإلنقاذ للتقليـل مـن حـوادث الغـرق وحـدوث ،اضاألمر

 وتنقـل إلينـا اإلذاعـة ، حيث تطالعنـا الـصحف اليوميـة بأخبـار الغرقـى يف كـل أنحـاء العـامل،اإلصابات

 حيـاتهم يفقد بسببها العرشات بـل املئـات مـن البـرشوالتي لكوارث البحرية لوالتلفزيون الصور الحية 

 . وذلك نتيجة لعدم وجود من يستطيع إنقاذهم بعد أن فشلوا يف إنقاذ أنفسهمبالغرق

 العوامل التي تساهم يف الغـرق العديد من اال أن هناك إمياننا بأن الحوادث قضاء وقدربالرغم من 

  .أو يف الوقاية منه

 :أسبــاب الغــرق * 

 :بالنسبة لغري السباحني: أوالً 

 .الجهل بالسباحة .1

 .الجهل بعمق املاء .2

 .انزالق األرضيات .3

 .الخوف الزائد والتوتر العصبي .4

 .التقلص العضيل .5

 .الربودة الشديدة .6
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 :بالنسبة للسباحني : ثانيا

 .اإلرهاق واإلجهاد .1

 .التقلص العضيل .2

 ).السكتة القلبية (املرض املفاجئ   .3

 .املزاح يف املاء بصورة غري الئقة .4

 .ري معروفة العمقالقفز يف األماكن غ .5

 :العوامل التي تقلل من حدوث الغرق * 

 :ميكن أن تقسم العوامل التي تقلل من حدوث الغرق إىل 

 :ل املباشــرةالعوامـ: أوالً

أماكن يف  السباحة  تعليم عن طريق نرش مدارسمن الجنسنيفراد األاحة بني بلسلمحو األمية  .1

 .ت املائيةوخاصة القريبة من املسطحاالتجمعات البرشية 

 .تعليم األفراد الذين يجيدون السباحة كيفية إنقاذ أنفسهم أوال ثم كيفية إنقاذ الغري .2

 . للسباحةاملخصصةتوفري األدوات الالزمة لإلنقاذ حول األماكن  .3

 :العوامل غري املبارشة  : ًثانيا

 .الكشف الطبي الدقيق قبل مامرسة السباحة .1

 .بانفرادعدم السباحة  .2

 .باالعداد املناسبة واملنقذين عىل حاممات السباحة والشواطئ توفري املرشفني .3

 .تعليم السباحة ومامرستها يف أحواض السباحة أثناء عملية توفري املساحة الكافية لكل فرد .4

 .اإلحامء والتهيئة من جانب الفرد قبل نزوله املاء .5

 . بالنزول إىل املاء ووضوح الرؤية وذلك قبل السامح لألفراد السباحةالتأكد من نظافة حامم .6

 .مناطق املسبحوضع اللوحات التي ترشد إىل عمق املياه يف كل  .7
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 . درجة الحرارة قبل النزول فيهاإعالن .8

 . بعد األكل مبارشةالسباحةعدم  .9

 .خروج الفرد من املاء فور شعوره بالتعب .10

 

 :اذ ـأدوات اإلنق

 ويراعى أن تكون هذه ،أو الشواطئفر أدوات اإلنقاذ املختلفة سواء بحاممات السباحة تتويجب أن 

 كام يجب أن يتم الكشف الدوري للتأكد من مدى صـالحية ، لالستخدامجهزةاألدوات يف حالة جيده وم

 . عىل كيفية استخدامهاالعاملني يف مجال اإلنقاذ  وكذلك يجب أن يدرب ،هذه األدوات

 :وأهم هذه األدوات

 :ـاذ ــا اإلنقـعص .1

كالخـشب  ( ويجب أن تكون من نوع قوي ال يترسب منه املاء،السباحةتستخدم أساسا يف حاممات 

 وتستخدم مع الغريق الواعي والهادئ أوالسباح املتعب للمسك بهـا ،أمتار 5-3 وبطول من )آو األملنيوم

خطـايف ( ً وهناك نوع آخر من العيص يكـون مـزودا بخطـاف نـصف دائـري .ثم جذبه إىل حافة املسبح

ثـم يجـذب إىل للسباح املجهـد أو الغريـق فاقـد الـوعي نطقة الوسط أو الصدر عند ميوضع )  الشكل 

 .حافة املسبح

 ) :العوامات (حبال الحارات  .2

 إال ان هذا النـوع ميكـن ،هي عبارة عن حبل به عوامات طافية يستخدم لتحديد حارات الحاممات

مـن قبـل الـسباح املتعـب أو   وهو عامل مساعد للتعلق به،استخدامه كأداة إنقاذ للسباحني املجهدين

 :يوضح ذلك) 17(الشكل رقم و ،ويتمسك بالحبل إىل حني وصول املساعدة املناسبة ،الغريق
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 حبال الحارات) 17(الشكل رقم 

 :واق النجاة ـأط .3

 ،هي دائرة من الفلني أو املطاط أو اإلطارات الداخليـة لعجـالت الـسيارات اململـوءة بـالهواء

 مساعدة للطفو للحفاظ عىل رأس الغريـق خـارج امليـاه لتـسهيل عمليـة ًوتستخدم أساسا كأداة

 وهـي ذات أهميـة ، وتستخدم أطواق النجاة بحاممات السباحة وكذلك عىل الـشواطئ،التنفس

ً سواء كان ذلك بإلقائها إىل الغريق إذا كان قريبا مـن ،ًخاصة بالشواطئ نظرا لسهولة استخدامها

ويراعـى أن يكـون طـوق . نقاذ يف التيارات املائية واألمواج العاليـةالستخدامها يف اإل  أو،الشاطئ

 يبـني )18 ( رقـم الـشكل و،النجاة متصالً بحبل حتى يسهل جذب الغريق إىل الـشاطئ وإنقـاذه

  :ذلك
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 اطواق النجاة) 18 ( رقمالشكل

 ): الرباسوار(القارب املسطح  .4

 ويستخدم للوصـول إىل الـشاطئ ،استخدامهيعترب من أهم أدوات اإلنقاذ بالشواطئ لخفته وسهولة 

 وميكن اسـتخدامه بـدون مجـداف أو مبجـداف حـسب بعـد الغريـق وطبيعـة امليـاه واألمـواج ،برسعة

  رقـمالـشكلو ،ً وتختلف أشكال القارب املسطح وكذلك حجمهـا طبقـا لطبيعـة امليـاه،والتيارات املائية

 :يوضح ذلك) 19(

 

 القارب املسطح) 19(الشكل رقم 
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 :اة  ـارب النجق .5

 ويجب أن يتواجد بالشواطئ أي نوع من هـذه ،هو القارب العادي املصنوع من الخشب أو املطاط

 ويفـضل القـارب املطـاطي لـسهولة اسـتخدامه وجـودة ،القوارب عىل أن تكون مزودة مبحـرك خفيـف

املنقـذين االتـصال  وعـىل ، ويجب أن يكون بداخل املاء قارب أو أكرث بجاهزية كاملة للعمل،املناورة به

ذات تعتـرب قـوارب النجـاة  و، االتـصال الالسـليكأوباإلشارات اليدوية  سواءبنقاط املراقبة عىل الشاطئ 

 ).20(ة ذات األمواج والتيارات املائية، كام يف الشكل رقم أهمية خاصة باملناطق املفتوح

 

 قارب النجاة) 20(الشكل رقم 

 :ملطاطية  الزعانف ونظارات وأنابيب التنفس ا .6

 ، وكـذلك يف حاممـات الـسباحة،يجب تواجد هذه املعدات بكل شاطئ بعـدد كـاف

 وقد تكـون ،ًوترتكز أهميتها أساسا يف البحث عن الغريق برسعة عند غطسه أسفل املاء

 ،ًالثواين فاصلة بالنسبة للغريق نظرا لرسعة االنتشال املطلوبة عند اختفائـه عـن األعـني

   التيـارات املائيـة أو عنـد امليـاه املفتوحـة ويف حالـةناء اإلنقاذ يفكام وتكمن أهميتها أث
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  رقـم الـشكلوهـي كـام يف ، لعمليـة اإلنقـاذارتفاع األمواج ملا تعطى من رسعـة وقـوة يف املـاء للمنفـذ

) 21(. 

 

 

 الزعانف ونظارات وأنابيب التنفس املطاطية)  21 (رقمالشكل 

 : كرايس االنقاذ .7

أو املـسبح (املـسطح املـايئ املنقـذ الرؤيـة لجميـع زوايـا / ية يـسهل للمراقـبكرايس املالحظة العال

 ويجب االتفـاق ،وإعطاء اإلشارات الخاصة سواء لتحذير املستحمني أو تنبيه املنقذين االخرين) الشاطئ

 وذلـك ،أو إشـارات يدويـة) الـصفارة(عىل إشارات خاصة باملنقـذين واملـراقبني سـواء إشـارات صـوتية 

ث أمتـار مـن مـستوى ون الكـريس بارتفـاع مـرتين اىل ثـالويكا هو مطلوب حسب كل حالة، لتوضيح م

 . يبني ذلك) 22(والشكل رقم سطح املاء، 
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 كريس اإلنقاذ) 22(الشكل رقم 

 

 ):لوح الظهر(اللوح الطايف  .8

 وخفيفـة الـوزن وتتميـز  مـصنوع مـن مـادة عازلـة للـامء،يستخدم يف حالة إصابة العمود الفقـري

 بوصـة ويجـب ان تكـون حوافـه مـستديرة وبـه 18 قدم وعرضـه 8 ويكون طول اللوح ،اصية الطفوبخ

فتحات تستخدم يف عملية تحريك اللوح ورفعه من املاء وأيضا يف عملية تثبيت الغريق املـصاب إصـابة 

 الوسط كام يجب عـدم إغفـالوالرجلني والذراعني  يف منطقة  من خالل أرشطة وذلكيف العمود الفقري

 كام ميكن استخدامه أيضا لغريـق غـري مـصاب باصـابة يف العمـود الفقـري، مسند الرقبة وتثبيت الرأس

كام يوضـح الـشكل  . يوضح ذلك)23(والشكل رقم  ولكن لديه وزن زائد أو متعب وال يستطيع الحركة،

 .طريقة اخراج الغريق غري املصاب) 24(رقم 
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 )رلوح الظه(اللوح الطايف ) 23(الشكل رقم 
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 طايفوح الللاستخدام ا) 24(الشكل رقم 
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 :رى  ــأدوات أخ .9

 :إن وجود بعض األدوات األخرى مثل

 وتستخدم كأداة تنبيه للمواقف الخطرة التي قد يواجهها السباحني أثنـاء سـباحتهم، ، الصفارة -

اكز التدريب عـىل ويجب أن تكون معلقة يف رقبة رجل اإلنقاذ، وتوجد إشارات دولية متفق عليها يف مر

 .عملية اإلنقاذ بالخارج تدرس للقامئني بأعامل اإلنقاذ

الوسادة املطاطية، وهي من اكرث األدوات املستخدمة بفاعلية ومصنوعة من مادة الفنيل فـوم،  -

 ). سم 15: اإلرتفاع(، )سم7.5: العرض(، )سم100 :الطول(ابعادها 

 األشـكال ويجـب أن و مختلـفطفـو وهـ مصنوع من مادة تساعد عىل الوت النجاة، وهيجاك -

 .توفر يف كافة املراكب والقوارب الخاصة باإلنقاذي

 :املواصفـات الخاصة باملنقذ -

والنفسية نـذكر منهـا مـا والعقلية رية والبدنية هايجب أن يتوفر يف املنقذ مجموعة من الصفات امل

 :ييل 

 ً)نفسيا ًعقليا، ،بدنيا( سليام من الناحية الصحية أن يكون .1

 . السباحة لإلنقاذ طرقأن يجيد مهارات السباحة املختلفة وخاصة .2

القفز، االقرتاب، التخلص من مسكات الغريق، مسكات املنقذ، ( إجادة مهارات وطرق اإلنقاذ  .3

 .)السحب، إخراج الغريق 

 .، والثقة بالنفسيتصف بالشجاعة .4

 . الترصف والتصميم والصرب وعدم اليأس مع الحرص وحسنرادةيتمتع بقوة اإل .5

 . دون خوف ما ميكنه القفز من األماكن املرتفعة نوعا .6

 . ورسعة رد الفعلقوةالتحمل والرسعة وال عنارص وخاصة اقة بدنية عالية ييتمتع بل .7
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 .، وقادر عىل تقييم املواقف أن يكون دقيق ورسيع املالحظة .8

 .أن تتوافر فيه خواص السمع والنظر مبعدل طبيعي .9

 .االسعافات األولية أن يكون ملام مببادئ  .10

 : الغريق حاالت  -

لسباحة وعنرص املفاجأة ودرجـة الـوعي تي يكون عليها الغريق عىل درجة إتقانه لتتوقف الحالة ال

 وميكن أن تكون حاالت الغريـق عـىل ،للموقف، باإلضافة إىل ما تبقى لديه من قوة بدنية وأمل بالحياة

 :النحو التايل 

 :ـجـالغريق املتهي .1

 ،نزعاج الشديد عىل الغريق ويتخبط هنا وهناك ويحرك ذراعيه، ويستغيث ويطلب النجدةيظهر اال

ً ففـي هـذه الحالـة يجـب أن يكـون املنقـذ حـذرا عنـد  ،وغالبا ما يكون ذلك نتيجة الـسقوط املفـاجئ

 وعليـه تكـون ،االقرتاب من الغريق، حيث مييل إىل القوة والرغبة يف التعلق بأي شئ بواسـطة الـذراعني

 .ًمسكات الغريق خطرية جدا عىل املنقذ الذي يندفع دون تريث ملساعدته

 :ق الغريق املتعلـ .2

 يف هذه الحالة التي يكون الغريق قد خارت قواه ومعنوياته ومل يعد يقوى عىل شئ، حيث يـدخل 

ملـاء  ويصاب الغريـق بالغيبوبـة فتـزداد كثافتـه فيـصبح بـني سـطح ا،املاء إىل املعدة واملمرات الهوائية

 ،ً ومع هـذا فـإن عليـه أن يكـون حـذرا بقـدر كـاف، وتعترب هذه الحالة أقل خطورة عىل املنقذ،والقاع

 .ويجب اإلرساع  يف إخراجه

 :الغريق الغاطس  .3

 هذه  تحدثها، و وهي الحالة التي يغطس فيها الغريق إىل قاع املنطقة التي سقط في

وميكن أن يكون الغريـق يف حالـة تـشنج  كام ، مرحلة التعلق بعد مرحلة التهييج والحالة

 كـام أن بعـض الغرقـى ،عضيل يصاحبه بعض االنفعـاالت كغلـق الفـم واألنـف وفـتحهام

   بالحـشائش املتواجـدة يفتـشبثال لفرتة قـصرية مـام يـؤدي إىل يحتفظون بالوعي الجزيئ



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            159
 

 .لإلنقاذ ففي هذه الحالة يجب أن يتخذ املنقذ موقف الحذر واالحرتاس عند االقرتاب ،القاع

 : الغريق املتعـب .4

تعترب هذه الحالة أقل الحاالت خطورة عىل املنقذ وذلك لسهولة التعامل والتعاون يف سبيل الوصول 

 وتحدث هذه الحالة نتيجة إصابة السباح بتـشنجات عـضلية أو آالم داخليـة وعـدم ،إىل الشاطئ بسالم

ع يف إنقـاذه  ولذلك فإن عىل املنقذ أن يرس،قدرته عىل الوصول إىل الشاطئ مبفرده وهو يف هذه الحالة

 ً.ا سوءقبل أن تزداد حالته

 : أنواع السباحة يف اإلنقـاذ -

 وسـوف ،مـن املهـارات األساسـية والتـي ال غنـى عنهـا للمنقـذلإلنقـاذ تعترب إجادة طرق الـسباحة 

 :نستعرض هذه الطرق

 .اذسباحة البطن لإلنق .1

 .ر لإلنقاذحة الظهسبا .2

 .اذنقسباحة الصدر  لإل .3

 .ب لإلنقاذسباحة الجنـ .4

 .ءاالسباحة تحت امل .5
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 :سباحــة البطن لإلنقـاذ .1

 فهـي أرسعهـا يف الوصـول ،تعترب أهم طريقة من  طرق سباحة اإلنقاذ ألنها تستخدم يف االقـرتاب

 ولكنها تؤدى مبواصفات خاصة متيزها عن سباحة الزحف عـىل الـبطن التنافـسية،  ومـن ،إىل الغريق

هم هذه املواصفات أن املنقذ يجب أن يؤدي هذه السباحة بحيث تكون الرأس مرتفعة مـع تركيـز أ

 وعند أداء هذا النوع مـن الـسباحة ، وهذا يتطلب تقوس الظهر قليال دون ضغط،النظر عىل الغريق

يجب الرتكيز عىل حركات الرجلني الرسيعة داخل املاء وتبادل حركـات الـذراعني مـع مراعـاة دخـول 

كام هو موضح يف الشكل رقـم .  ملاء بالكف ومسك املاء من أمام الجسم والشد والدفع بقوة ورسعةا

)25.( 

 

 سباحــة البطن لإلنقـاذ)25(شكل رقم 
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 ،تعترب السباحة األولية عىل الظهر مـن أهـم طـرق سـباحة اإلنقـاذ: سباحـة الظهـر  لإلنقـاذ .2

 أمـا ،)رجلني سباحة الـصدر( الرجالن الحركة الضفدعية حيث تستخدم يف معظم حاالت السحب، تؤدي

الذراعان فيكونان  يف وضع ثابت أمام الصدر والوجه حيث تقوم باملسك إلمتام عملية السحب للغريق، 

 ).26(رقم كام هو موضح يف الشكل 

 

 سباحـة الظهـر  لإلنقـاذ) 26(الشكل رقم 



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            162
 

 :سباحة الصدر لإلنقاذ .3

 

وهي تؤدى بـنفس الطريقـة ) بطريقة الدفع(ة يف اإلقرتاب وأيضا يف السحبوتستخدم هذه الطريق

الفنية لسباحة الصدر التنافسية مع بقاء الرأس بشكل مستمر خارج املاء والرتكيز بـالنظر عـىل الغريـق 

 .يوضح طريقة األداء ) 27(طول الوقت والشكل رقم 

 

 سباحة الصدر لإلنقاذ )27(الشكل رقم 
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 :سباحة الجنب لإلنقاذ .4
 ورضورة استخدامها مع الغريق تستخدم هذه الطريقة يف عملية السحب مع جميع حاالت الغرقى،

فاقد الوعي والذي يف حاجة شديدة إىل األوكسجني،واملنقذ املـتمكن مـن مهـارات اإلنقـاذ ميكنـه إجـراء 
عملية التنفس االصطناعي أثناء عملية السحب باستخدام سباحة الجنب لإلنقاذ وتكـون طريقـة أدائهـا 

 :كام ييل
 : وضع الجسم -

 .يكون الرأس والظهر أعىل مستوى من الرجلنيرقود مائل عىل الجنب بحيث 
 : حركة الرجلني -

ة عىل الجنب بأن تسحب الرجالن ببطء تجاه البطن مع ثنـي الـركبتني يتؤدي الرجلني الحركة املقص
ًثم فتح الفخذين ببطء أماما خلفا  مـع مراعـاة أن ،)90(ّ وتكون الساق مع الفخذ زاوية أكرب قليالً مـن ،ً

ًاألمامية مثنيا تجاه الساق، أما مشط الرجل الخلفية فيكون ممدودا، وبعد التجهيـز يكون مشط الرجل  ً
تكون حركة الدفع بفرد وضم الرجلني بقوة يف حركة تشبه طريف املقـص ونتيجـة لـذلك ينـدفع الجـسم 

 .لألمام
 : حركة الذراعني -

 الوضـع العمـودي مـع  أسفل الرأس إىل مسك املاء ثم الـشد حتـىاملمتدة منتؤدي الذراع السفىل 
 ثم تؤدى الحركة الرجوعية تحت املاء للوصول إىل املد أسفل الرأس مرة أخـرى، ،الكتفيني أسفل الجسم

 .أما الذراع العليا فهي تستخدم للمسك بالغريق
 : التوقيت والتوافق -

 :رتتيب التايل للًتؤدى الحركة وفقا 
 .الشد بالذراع السفىل املمدودة تحت الجسم.1
ًب الرجلني وفتحهام أماما وخلفاسح.2 ً. 
 .مد الذراع السفيل للوضع االبتدايئ.3
 ).الحركة املقصية(الدفع بضم الرجلني .4
 . فرتة انتظار مناسبة قبل البدء بالحركة التالية.5
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  لسباحة الجنب للإلنقاذاألداء الحريك) 28(و يوضح الشكل رقم 

 

 سباحة الجنب لإلنقاذ )28(شكل رقم 
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 :السباحة تحت املاء . 5

 ،الوصول إىل مكان الغريق الغاطس أو غري الظاهر عىل سـطح املـاءاالقرتاب وويستخدمها املنقذ يف 

 الـشد( إال أن حركـات الـذراعني تأخـذ مـداها حتـى الفخـذين،وهي تشبه إىل حد كبري سـباحة الـصدر

 وهـي تتطلـب قـدرة ، كام هو الحال يف حركات سباحة الصدر التنافسية بعد البـدء والـدوران،)الكامل

عالية عىل السباحة بدون تنفس حتى يتمكن املنقذ قطع مسافة كبرية تحت املاء، كام يتضح يف الـشكل 

 ).29(رقم 

 

 السباحة تحت املاء )29(الشكل رقم 
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 :خطـوات عملية اإلنقـاذ  -

 :ام ييل  ك عملية اإلنقاذخطوات إتباع  املنقذعىليجب  ،قييم املوقف رسيعابعد ت

 : والنزول القفـز.1

  ، وتتوقف طريقة النزول إىل املاء عىل املكان الذي وقع فيه الحادث

ً يكون النزول يف الشواطئ بالجري حتى نـصل إىل الغريـق أمـا إذا كـان الغريـق بعيـدا نوعـا مـا -ا 

 .سباحةمل املسافة تكسفت

 عىل مدى قـرب وبعـد الغريـق امشكلني يتوقف استخدامهبيف أحواض السباحة يكون النزول  –ب 

 :مثال،من املنقذ

 حيث يحـاول املنقـذ أن ينـزل إىل املـاء ، يستخدم املنقذ قفزة الطعنأن فإماإذا كان الغريق قريبا -

 ، مـع ميـل الجـذع قلـيال إىل األمـام وتكون بثني الركبة األمامية ومد الركبة الخلفي،دون أن يغوص فيه

 أو ، عـىل مكـان الغريـقمـع الرتكيـزوتكون الذراعان يف الوضع جانبا أمامـا والـرأس والنظـر إىل األمـام 

ً ويظهر شكل الجسم متكـورا ، دون الغوص فيهأيضا حيث يتم النزول إىل املاء ،يستخدم القفزة املتكورة

ًوالذراعان يف الوضع جانبا أماما والرأس  . والنظر إىل األمامً

 وهـو نـوع مـن أنـواع ،ًأما إذا كان الغريق بعيدا فيكون النزول بالصدر يف حالة املياه غري الـصافية-

ًالبدء الذي يستخدم للنزول عىل سطح املاء بالجسم كله مفرودا حتى ال يغوص يف املاء ويحدث تعطيال 

 وميكـن اسـتخدام ، عىل مكـان الغريـقةا مركز مع مالحظة أن الرأس والنظر دامئ،يف الوصول إىل الغريق

ً ا ويكون الغريق معلقالنزول بالرأس وهو نوع من أنواع البدء للسباحة التنافسية يف حالة املياه الصافيه

 . ًاأو غاطس

 :االقرتاب.2

 يف لإلنقـاذ والـسباحة عـىل الـصدر ،لإلنقـاذتستخدم طريقة السباحة عـىل الـبطن 

 الثـاين إمـساك وذلك يك يتمكن األول مـن ،ني املنقذ والغريقاالقرتاب لتقليل املسافة ب

لذا ينبغي توخي الحرص الشديد مع الرتكيز عـىل مكـان الغريـق .  عملية اإلنقاذإلمتام

 ، وخاصة يف املياه الجارية مثل األنهار البحار وامليـاه غـري الـصافيةهحتى ال يتغري مكان
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 منه، كـام ميكـن االقـرتاب أيـضا باسـتخدام الـسباحة تحـتعف الجهود املطلوبة لالقرتاب وبالتايل تتضا

 . املاء

 :كـاملس.3

 :ومن أهم املسكات عىل الحالة التي يكون فيها الغريق املسكيتوقف 

 .حارَ مسكة الب– مسكة الرسغ – مسكة االبطني –مسكةالرأس 

 :السحـب.4

 تـستخدم الغريق الغـاطسلة  ويف حا لإلنقاذالجنبوستخدام سباحتي الظهر لإلنقاذ إيتم السحب ب

مع مراعاة رفـع  ، وطريقة مسكهويجب ان تتناسب حالة السحب مع حالة الغريق،السباحة تحت املاء

 . لسهولة التنفس خارج سطح املاءرأس الغريق

 :إخراج الغريق .5

 :تتوقف عملية إخراج الغريق عىل املكان املوجود فيه 

لرمل من يديه مـع مراعـاة أال يتعـرض لـألذى البـدين  الشاطئ الناعم ميكن فيه شد الغريق عىل ا-أ

 . لوجود بعض املخلفات عىل الرمالةنتيج

 ويـتم فيـه إخـراج ،ويقصد بها حاممـات الـسباحة ومـا شـابهها مثـل اآلبـار:  الحواف املتعامدة-ب

 ،ويديـه متقـاطعتني رسـغي الغريـق   وميسك املنقذ ،ًالغريق وذلك بجعل صدر الغريق مواجها للحافة

 : املنقذ الغريق إىل أعىل ويراعي اآليت رفعيو

 . املتقاطعتني إىل وضعهام الطبيعي املنقذ رجوع يدي-

ــ- ــر أن ي ــق صبح ظه ــهمواجــه الغري ــتم رفع ــشكل عمــودي للحــائط وي ــة ب ــع منطق ــى ترتف   حت

 بشكل متعامد مع األرض بهدوء عىل  الغريق وبعدها يأخذ املنقذ خطوة للخلف واضعا جسم، املقعدة

   ،حاملسب

 ليكـون جـسمه موازيـا لحافـة املـسبح اسـتعدادا ،تـدويرهامو  الغريق  يقوم املنقذ بإخراج رجلني-

 . املناسبة لحالة الغريقاألولية اإلسعافات إلجراءات
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 ، نعود إىل طـرق اإلنقـاذ املـستخدمة، تتبع إلنقاذ الغريق أن الخطوات التي يجباستعرضنابعد أن 

 :ريق من املنقذوهي تتوقف عىل بعد وقرب الغ

 ً:إذا كان الغريق قريبا: أوالً

ً املنقذ واقفا يف املاء بجوار الغريق فيمد له يده، أما إذا اختلف املستوى كـأن يكـون املنقـذ إذا كان

 : فيمكن إجراء اآليت،)أعىل من الغريق(عىل حافة حوض السباحة

 ولتكن يده او ،ل إليها يد املنقذالغريق من أقرب نقطة تصب اإلمساك االنبطاح عىل حافة املسبح و-

 .شعره مثال مع مالحظة االحتفاظ باالتزان

ً وميكن تدارك املوقف رسيعا يف حالة عدم وجـود ، مد عصا طويلة تصل إىل يد الغريق ليمسك بها-

 ).منشفة(عصا استخدام أي قطعة مالبس 

 ، مكانـهيف ذ الغريـق وهـو  فـيمكن إنقـا، إذ كان القائم بعملية اإلنقاذ غري متمكن مـن الـسباحة-

ً أما إذا بعيدا نوعا ما فيمكن للمنقذ أن ميسك بحافة املـسبح أو ً، إذا كان قريبامنشفةوذلك مبد يده أو 

 إذا كـان أما.  وميد جسمه يف وضع الرقود عىل الظهر ليصل للغريق عن طريق مد الرجل له،أي ماسورة

د يده أو قطعـة مالبـس مـن أقـرب واحـد لـه وذلـك  من الشاطئ فيمكن مًاالغريق يف بحر مثال وقريب

عن الشاطئ فيمكن قليال ً وقد يكون بعيدا ،نتيجة لوجود أرض منخفضة إىل حد ما وقريبة من الشاطئ

هم مع بعضهم بقوة، بان ميسك كـل مـنهم يك أيديملجموعة من األفراد املساعدة يف عملية اإلنقاذ بتشب

 ).السلسلة البرشية (انقاذهتمكنوا من بساعد اآلخر حتى يصلوا إىل الغريق وي

 :ًإذا كان الغريق بعيدا : ًثانيا

 :التالية ويف هذه الحالة يستخدم إحدى الطرق -

 ويجب ان يكون هذا الطوق مربوطا حتى يتمكن ،وذلك بإلقاء حبل طويل أو طوق نجاة:  الرمي-أ

وقـد ال تتـاح فرصـة . حافة املكانمن سحب الغريق إذا كان ال يستطيع الوصول مبفرده إىل الشاطئ أو 

  ويربط بالحبـل ويلقـى بـه،وجود طوق نجاة ويف هذه الحالة ميكن االستعاضة عنه بأي وعاء بالستييك

 . الغريق واإلمساك به محاولة إنقاذإىل الغريق وذلك حتى ال يغوص الحبل يف املاء وتفشل
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 يكون الغريق عىل مـسافة بعيـدة مـن إذا كان الغريق يف املياه املفتوحة كالبحار حيث :القارب-ب

والتقـدم يف اتجـاه ) الرباسـوار ،مركـب لـنش،( باستخدام وسيلة تنقـل داخـل املـاء يقوم املنقذ،الشاطئ

 ويف كـل ، باملركـب مبـارشةالغريـق وميكن يف هذه الحالة مد مجداف املركب له أو أن يتعلـق ،الغريق

 .بعملية اإلنقاذالحاالت ال بد من مراعاة حفظ االتزان ملن يقوم 

اذا تعذرت كل السبل للوصول اىل الغريق يلجأ املنقذ للسباحة ويتطلب ذلك التـرصف  :السباحة-ج

 .اإلقرتاب والسحب الرسيعب الرسيع

 : والتخلص منها الغريقمسكات /  ات قبض-

نتيجـة  حيث أنه يتسم بالتشنج والعصبية ،يعترب الغريق املتهيج هو أخطر أنواع الغرقى عىل املنقذ

 فيحاول التعلق أو اإلمساك بكل ما يتبقى له من قوة يف أي شخص يقرتب منـه، ،إلحساسه بقرب الخطر

ًوهذا يجعل املنقذ يف اقرتابه منه أشد حرصا وانتباها وفيام ييل بعض قبضات ومسكات الغريق للمنقذ . ً

 :وكيفية التخلص منها

 :ـرأس ـال .1

 كـان ذلـك نـادر الحـدوث إال أنـه قـد يحـدث يف بعـض نإ و،كأن ميسك الغريق بشعر املنقذ مـثال

 وعىل املنقذ أن يضغط بكل قوته عىل قبضة الغريق املمسك بالشعر فيـسبب لـه االمل فيرتكـه، ،األحيان

وقد يستمر الغريق عىل وضعه فيجب عـىل املنقـذ أن يغـوص بـه تحـت املـاء حتـى مينـع عنـه الهـواء 

 .مرغام عىل ترك املنقذالغريق فيضطر 

 :ق ـنالع .2

 : من األمام أو الخلف وتتخذ الشكلني اآلتيني ةوفيه قد تكون املسك

 ، األمامية وذلك بإدخـال يـد املنقـذ بـني يـدي الغريـقةويتم التخلص من املسك:  الخنق باألصابع-أ

 ،عكـس اتجـاه املفـصلبصبع البنرص للكف املتقاطع للغريق ويـضغط عليـه بـشده إومتسك يد املنقذ ب

 ويف ،ة فتقل حدة املسك،ألسفل مع رفع مرفق نفس الذراع للغريق بيد املنقذ األخرىوخفض كف اليد ل

 مـن هحار أو مبسكَالبةهذه األثناء يتم لف ذراع الغريق خلف ظهره ويقوم املنقذ بالسيطرة عليه مبسك

 .تحت اإلبط
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 ذراعيـه د أحـ فيقوم املنقذ بنفس الحركات السابقة ولكن يرفـع، أما إذا كان الخنق من الخلف-ب

 واليـد األخـرى للمنقـذ تحـت مرفـق الغريـق لـنفس ، واملسك بخنرص يد الغريـق،متقاطعا مع جسمه

 ،ًمواجها للمنقـذ الغريق ويصبح ظهر وأيضا املنقذريقغ ويتم خفض الكف ورفع املرفق فيلف ال،الذراع

 . تحت اإلبطةوتتم السيطرة عليه مبسكه البحار أو باملسك

 :الجسم  .3

 وهـذه تكـون ،فقـط) الجـذع(من األمام والخلف فقد تكون القبضة حول الجـسم وبخالف القبض 

 حيث يستطيع املنقـذ أن يـضع يـده ، خاصة إذا كانت املسكة من األمام،أسهل نوعا ما يف التخلص منها

 إذا كان مـن الخلـف فيمكنـه فـك القبـضتني عـن أما ،أسفل ذقن الغريق ويدفع به إىل األمام بكل قوة

 ويتم خفض الكف ورفع املرفق صبع الخنرص يف عكس اتجاه املفصلإالضغط عىل ب أو ،ةبعضهام بسهول

جذع والذراعني أيـضا بالأما إذا كان املسك .  بالغوص العامودييف الحالتني ميكن التخلص و،لنفس الذراع

 هـذا إذا ، فال بد أن يلجأ املنقذ إىل الغوص يف املاء حتـى يرتكـه الغريـق،سواء كان من األمام أو الخلف

 .فشل يف رفع الغريق برفع العضدين بكل قوة ليخلص ذراعيه وجسمه

 :مالحظــة 

مهـام زمنيـة ً عىل املنقذ أن يكون حذرا مـن أن يـرتك الغريـق فـرتة  يجبيف جميع حاالت التخلص

 وأن يجعـل ، وإال متكن األخري منه مرة أخرى، فيجب عـىل املنقـذ الـسيطرة عـىل الغريـق،كانت صغرية

 . مهمته بنجاح املنقذ خارج املاء ليعطيه فرصة التنفس والشعور باالطمئنان حتى يؤديوجهه
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 أسئلة الفصل السادس
 اإلنقاذ

 :السؤال األول  

األمر الذي جعـل الـسباحة تـرتبط بالعديـد  يعترب املاء عدو ملن مل يعتاد عليه من قبل،

 وجـود مـن يـستطيع إنقـاذهم  نتيجة للغرق ولعدمي أودت بحياة الكثريتالحوادث المن 

 .بعد أن فشلوا يف إنقاذ أنفسهم

 ما هي العوامل املبارشة وغري املبارشة املرتبطة بالغرق؟-1

 :ي ــالسؤال الثان

حتى تتم عملية اإلنقـاذ بـصورة آمنـة ينبغـي تـوفر أدوات يـستعني بهـا املنقـذ إلمتـام  

  وتحـت الكـشف الـدوريكون يف حالة جيده ومعـدة لالسـتخدامتي يجب أن تمهمته وال

 . بصورة مستمرةوالصيانة

 مع تحديد مواصفات هذه األدوات ؟ –اذ ـم األدوات الرضورية لإلنقـتكلم عن أه-

 :ثـالسؤال الثال

ًيرتبط الغرق بالعديد من األسباب سواء كان ذلك بالنسبة للسباحني أو لغـري الـسباحني 

 هي هذه األسباب؟ ما–

 :رابعـالسؤال ال

عـدد  – مجموعة من الصفات البدنية واإلدارية والنفسية يف املنقذ الجيـد يتطلب توفر

 هذه الصفات ؟

 :ـسـالسؤال الخام

   بإيجاز عن  حاالت الغريق ؟ تكلم-تعددت حاالت الغريق
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 :ـادسـالسؤال الس

عملية إنقاذ الغريـق بـل يجـب أن يكـون ل  طريقة واحدةال تتوقف عملية اإلنقاذ عىل

 . حالة الغريق خطوات واضحة تناسب حسبمختلفة وة بطرق لدى املنقذ خرب

 تكلم عن خطوات عملية اإلنقاذ؟-

 :ـابعـالسؤال الس

مـا هـي  .ًتختلف طـرق اإلنقـاذ املـستخدمة تبعـا لقـرب أو بعـد الغريـق مـن املنقـذ-

 الخطوات املتبعة إلنقاذ الغريق القريب والبعيد من املنقذ ؟

 :ـنـالسؤال الثام

املتهيج هو أخطر أنواع الغرقـى التـسامه بالتـشنج والعـصبية وإحـساسه يعترب الغريق 

 .بقرب الخطر

 ريق املتهيج؟غما هي املسكات التي يستخدمها املنقذ إلنقاذ ال-1

 اذكر طريقة واحدة ؟ –  املتهيج كيف ميكن التخلص من مسكات الغريق-2

 :عـالسؤال التاس

كيـف ميكـن للمنقـذ أن  – اإلنقـاذ تعترب سباحتي البطن والظهر من أهم طرق سـباحة

 ويف أي مرحلة من مراحل إنقاذ الغريق ؟ ،يستخدم هاتني الطريقتني

 :ـرـالسؤال العاش

تستخدم طريقة سباحة الجنب لإلنقاذ بصفة خاصة مع بعـض الغرقـى فاقـدي الـوعي 

 ارشح طريقة أداء هذه الطريقة ؟ –ًمتاما 
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 الفصل السابع

 

 األولية اإلسعافات

 

 

 .األولية اإلسعافاتفهوم م 

 .األولية اإلسعافات أهمية 

 .أهداف اإلسعافات األولية 

 .الغرق 

 .الغريق 

 إسعاف الغريق  

 .التنفس االصطناعي 

  C.P.Rاالنعاش القلبي الرئوي 

 .وضعية األمان الجانبي 

 .االصابات الشائعة يف السباحة 
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 :أهداف الفصل * 

 :ارئ املعارف واملعلومات حولالق/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 .األولية اإلسعافاتمفهوم وماهية  .1

 .األولية اإلسعافاتاهمية  .2

 . الغريق حسب الحالةإسعافطرق  .3

 .إسعافها السباحة وطرق الشائعة يف اإلصاباتماهية  .4

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 . األولية املعلومات الخاصة باإلسعافاتيدرك .1

 .إصابة كل رق إسعاف وطاإلصابات أنواعّمييز بني  .2
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 :مفهوم اإلسعافات األولية  -

يقصد بها الخدمات التي تقدم للمصاب من قبـل شـخص أو عـدة أشـخاص لـديهم اإلملـام بقواعـد 

، تخـصص مـستخدمني األدوات املناسـبة للحالـة حتـى وصـول الكـادر الطبـي امل،اإلسعافات وإجراءاتهـا

اإلسعافات األولية مسألة حساسة للغاية قد تكون يف بعض األحيان مكلفة جدا، فـأي خطـأ أو تـرصف و

 ففي حياتنا املاديـة ميكـن ،غري مدروس يقوم به املنقذ قد يكون مثنه حياة إنسان كان باإلمكان إنقاذها

لطة أو ارتبـاك، لـذلك ًتقريبا تعويض أي شئ نخرسه، ولكن الشئ يعوضنا خسارة إنسان ذهب ضحية غ

دورات خاصـة يف اإلنقـاذ  وبنجـاح جتـازسؤولية أرواح النـاس، عليـه أوال أن يمبقبل أن يعهد إىل املنقذ 

ومـن ً مؤسسات وطنية معرتف بها دوليا تؤهل خريجيها العمل يف حقل اإلنقاذ، واإلسعافات األولية من

  : ما ييلالدوراتأمثلة هذه 

 .إنقاذ الغرقىدورة يف السالمة املائية و .1

 .دورة يف اإلسعافات األولية .2

 .دورة يف تدليك القلب وإنعاش الرئة .3

 . النقياألوكسجنيدورة يف استعامل أسطوانة غاز  .4

 -:أهمية اإلسعافات األولية 

تعترب عملية اإلسعافات األولية هامة جدا لكل منقذ باعتباره أول من سيتعامل مـع الغريـق، لـذلك 

 وقد تحدد دور املنقـذ يف حـدود مـساعدة ،ًوسليام خفف ذلك من تفاقم اإلصابةًكلام كان عمله متقنا 

ة املعالجة وإيـصاله الغريق وانتشاله من املاء وتقديم اإلسعافات األولية وانتظار املساعدة الطبية ملتابع

 .إىل املستشفى

 :أهداف اإلسعافات األولية  -

 .الحيلولة دون حدوث الوفاة املبارشة .1

 .ًحالة املصاب سوءا ومنع حدوث املضاعفاتمنع ازدياد  .2

 .املساعدة عىل اإلرساع يف الشفاء .3
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 :ق  الغـر    

 مـام يـؤدي إىل إغالقهـا أو تـضيق مجـرى ،يحدث الغرق نتيجة لدخول املـاء إىل املجـاري التنفـسية

 دخـول املـاء أو حالـة الخـوف ويكون االنسداد نتيجة لتقلص عضالت الحنجـرة كـرد فعـل عـىل ،الهواء

يبدأ الغريق بالنزول تحت املاء حيث ينقطع عنـه إمـداد الـرئتني بـالهواء وتـزداد نـسبة ثـاين الشديد، و

 يف هذه الحالة تقوم عضالت الجـسم بـرد فعـل تلقـايئ وذلـك بـإغالق مجـرى ،أكسيد الكربون يف الدم

 محاوالته للتنفس، ومـا ً وذلك منعا لدخول املاء إىل الرئتني، وقد يبلع الغريق القليل من املاء يف،التنفس

يبلعه الغريق من ماء يذهب إىل معدته وليس إىل رئتيه كام يعتقد البعض، أمـا بعـد دقـائق مـن بقـاء 

 فتبدأ عضالته باالرتخاء سـامحة ،الغريق تحت املاء واستمرارية عدم وصول األوكسجني إىل خاليا جسمه

 : وهذا حسب مكان الغرقللامء بالدخول لرئتيه

 املـاء املوجـودة يف الـرئتني ميـر: )سدود، آبار، مـسابح(عذبة ث الغرق يف مياه يف حال حدو .1

اع الضغط يف األوردة، ومضاعفة كمية الدم ف وإرت،سيالن الدميف  إىل الشعريات الدموية فيتسبببرسعة 

 مـام يـؤثر عـىل رضبـات القلـب وعـدم بالدورة الدموية والتي قد تصل إىل مرتني عن الحجم الطبيعـي

قهـا ملـادة البوتاسـيوم املـسببة الرتعـاش ً، وأيضا إىل انتفـاخ وانفجـار الكريـات الحمـراء، وإطالمهاانتظا

 .واختالج يف عضلة القلب

فاملـاء الـذي يـدخل إىل الـرئتني يـستقر يف : )مـاء البحـر (أما يف حالة الغرق يف مياه مالحـة .2

طـة مـن أجـل تخفيـف تركيـز امللوحـة  ويؤدي إىل اجتذاب سوائل الخاليا املحيحجريات الرئتني الهوائية

نظرا لزيادة كثافته، وبالتايل يزداد حجم املاء يف الرئتني مام يتسبب يف غمر كامـل الحويـصالت الهوائيـة 

 .، ونقص يف كمية الدم وتكاثر يف كريات الدم الحمراء)استسقاء رئوي حاد(

مني وصول الهـواء إىل رئتـي الغريـق ن أول ما يتوجب عىل املنقذ القيام به هو تأإيف كلتا الحالتني، ف

الدرجة األوىل هو عدم وصـول األوكـسجني ب ألن ما يسبب موت الغريق ،عن طريق التنفس االصطناعي

 .وخاصة خاليا الدماغخاليا الإىل 
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 :توقف عملية التنفـس  -

ا اسـتمرت  وإذ،ًوهي الحالة التي يصبح فيها الجهاز التنفيس فاقدا لوظيفته يف عملية تبادل الغازات

 فإنه يفارق الحياة خالل ست دقائق أو أقل، نتيجة لعدم ،لدى الغريق) أي توقف التنفس(هذه الحالة 

قـد اسـتهلكت كـل مـا لـديها مـن األوكـسجني، وتبـدأ حيث  تكـون وصول األوكسجني إىل خاليا الدماغ 

ي وبـالرغم مـن نجـاة ويف بعض الحاالت حني تتأخر عملية التنفس االصطناع. باالختناق ومن ثم املوت

  .ًالغريق فقد متوت بعض الخاليا وتلحق أرضارا بأعضاء الجسم املتعلقة بها

 :عالمات توقف التنفــس -

 .توقف حركة الصدر والبطن .1

 .عدم وجود حركة للهواء يف الفم واألنف .2

 .ققااالزر .3

 :التنفـس االصطناعي -

 وإيـصال نـسبة ولـو ،قفهـا عـن العمـلهو تأمني استمرارية عملية التنفس لدى املصاب يف حـال تو

 والتي تبـدأ باالختنـاق بعـد فـرتة ،)الدماغ(ضئيلة من األوكسجني إىل خاليا الجسم وخاصة خاليا الرأس 

من عدم وصول األوكسجني لها، وهناك عدة طرق إلعطاء التنفس االصطناعي، ولكن أكرث الطرق فعاليـة 

 .الفم إىل األنف من الفم إىل الفم أو من  :حتى اآلن هي طريقة

 :متتاز هذه الطريقة عن الطرق األخرى بااليجابيات التالية 

 .ميكن تطبيقها يف أي مكان وال تحتاج إىل أرضية صلبة .1

 .تبدأ بإدخال الهواء إىل الرئتني بدالُ من إخراجه منها .2

 .توصل الهواء مبارشة إىل الرئتني .3

 .ميكنك التأكد من دخول الهواء إىل الرئتني .4

 الـدماغ مـام يـستثرية من غاز ثاين أوكسيد الكربون يف الهـواء الـداخل إىل الـرئتني وجود نسب .5

 .لطلب املزيد من األوكسجني
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 ):من الفم إىل الفم (إجراءات التنفس االصطناعي  -

 بـصوت والحـديث معـه ،تأكد من حدوث فقدان الوعي، وذلك بأن تهز الغريـق مـن كتفيـه .1

 .عال

 .الرضوري أن يفقد تنفسه كل من فقد الوعيتأكد من توقف تنفسه، فليس من  .2

 .ضع خدك فوق فمه وأنفه لتتحسس حركة الزفري .3

 .راقب إذا كان هناك حركة للصدر والبطن .4

 ،واليـد األخـرى عـىل جبهتـهمن الخلـف ًارجع رأس املصاب إىل الوراء واضعا يدا تحت رقبته  .5

يكون إرجاع الرأس إىل الـوراء كافيـا  الوضع سيبعد اللسان عن مجرى التنفس ويف كثري من الحاالت اهذ

 .لعودة تنفس املصاب

 أسـنان ، أوبقايـا أكـل(نظـف فـم املـصاب مـن أي شـئ قـد يعيـق دخـول الهـواء إىل رئتيـه  .6

أعـد رأس  ه،فـ يف فمـه ونظ السبابة بـشكل خطـايفدخل أصبعكأ ،در رأس  املصاب لجهتكأ) اصطناعية

 .املصاب إىل وضعه السابق

خ انفـ .حكام  فوق فـم املـصابإ أطبق شفتيك بسبابةمال اإلبهام وال مستع الغريقأغلق أنف .7

 . ارفع فمك إلفساح املجال لزفري املصاب. رئتيهءلفيه أربع نفخات قوية متتالية مل

 ثـوان 5عد إىل عملية نفخ الهواء يف رئتي املصاب بشكل منتظم بإعطائـه نفخـه واحـدة كـل  .8

 .مرة يف الدقيقة للمصاب البالغ12بحيث تنفخ 

در وجهـك نحـو صـدر املـصاب ملراقبـة ارتفاعـه عنـد الـنفخ أ .بعد النفخ وأنت تقـوم بالعـد .9

 .وانخفاضه عند الزفري

 فإذا صغر حجمـه فهـذا يـدل عـىل  افحص حجم بؤبؤ عيني املصاب،، بعد إعطائه عدة نفخات .10

 .وصول األوكسجني إىل الدماغ بشكل كاف
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واء إىل معدة املصاب مـام قـد يـدفع امليـاه عند إعطاء التنفس االصطناعي سيدخل جزء من اله .11

 قم بالخطوات التاليـة عـىل ،يف حال خروج املاء من فمه عند النفخ ،املوجودة داخل املعدة إىل الخروج

 :أن ال تأخذ من وقتك أكرث من خمس ثوان 

ضع يـدك عـىل بطنـه بـني الـرسة وعظمـة الـصدر،  ،رأسه لجهتك ،اقلب املصاب عىل جنبه -

 .طة كافية إلخراج املاء والهواء من املعدةاضغط ضغطة بسي

 .ابـنظف فم املص -

 .)فتح مجرى التنفس (ارجع رأسه إىل وضعه السابق -

 .تابع عملية التنفس -

ًكررعملية الضغط عىل املعدة كلام الحظت خروج املاء من فمه أو عند انتفاخ بطنـه كثـريا  -

 :لطرق التالية ضمن الثواين الخمسيف حال شعرت بأن الهواء ال يدخل رئتي املصاب، قم بإحدى ا

 .تأكد من وضع الرأس، أرجعه من جديد إىل الوراء .1

 .افحص الفم مرة ثانيه، عاود النفخ من جديد .2
 

 لتنفس االصطناعي لألطفال  ا-

ًارجع رأسه إىل الوراء برفق، الترجعه كثريا ألن أعضاء الطفـل  ،ًضع املصاب مستلقيا عىل ظهره .1

 .يسبب إغالق مجرى تنفسهًلينه وثنيها كثريا قد 

أطبق شفتيك بإحكام فوق فم وأنف الطفل، إذا كان ذلك غـري ممكـن عاملـه وكأنـه مـصاب  .2

 .فقط وغلق األنفبالغ وانفخ يف الفم 

 .مرة يف الدقيقة20ًانفخ نفخة خفيفة كل ثالث ثوان بحيث تنفخ تقريبا  .3

 . الطفل للتمزقإذا نفخت بقوة وكأنك تسعف مصابا بالغا فقد تعرض رئتي: مالحظة

 :ما ييل ضمن ثالث ثوان شعرت بأن الهواء ال يدخل إىل رئتي الطفل اتبع إذا-

 .تأكد من وضع الرأس من جديد .1

 .عاود النفخ من جديد ،ًافحص الفم باحثا عن عائق ملرور الهواء .2
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 .بكف اليد مع سحبها ألعىل يف إتجاه الرأسرضب  الطفل عىل ظهره  .3

سـه إىل األسـفل، أو ضـعه عـىل ركبتيـك ورأسـه إىل أسـفل، ارضبـه ارفع الولد من أقدامه ورأ .4

 ).ال ترضب بقوة(رضبتني أوثالث رضبات بني كتفيه 

 .عاود عملية النفخ من جديد .5

 :لتنفس االصطناعي لغريق يف مياه ضحلة ا-

يف حال عدم استطاعتك إخراج غريق فاقد الوعي من املاء والحظت بـأن تنفـسه قـد توقـف، بـارش 

 :ًتنفسا اصطناعيا فورا متبعا الخطوات التالية بإعطائه 

 امسك شعره ،)أو اليد اليرسى تحت اإلبط األيرس(مرر يدك اليمنى تحت إبط الغريق األمين  .1

 . هذا الوضع سيفتح مجرى تنفسه وفمه إىل الخلف وأسفل رأسهمع شدمن الخلف 

 .نظف فم الغريق من أي عائق قد مينع مرور الهواء إىل رئتيه .2

 . الحرة أغلق أنف الغريقبيدك .3

 .ابدأ بالنفخ يف فم املصاب .4

 :لتنفس االصطناعي لغريق يف املياه العميقة ا-

 امليـاه العميقـة، ال عدم استطاعتك إخراج الغريق مـنيف حميكن تنفيذ عملية التنفس االصطناعي 

 للغريـق يف ميكنك البدء بإعطاء التـنفس االصـطناعيكام ويوجد حولك صخور أو منصة عوم أو زورق، 

 :أثناء عملية السحب متبعا ماييل  وهو داخل املاءحال توقف تنفسه

 .حافظ عىل رأس الغريق فوق املاء .1

 .عائم حولكأي جسم مرر إحدى يديك تحت رقبة الغريق وامسك ب .2

 .كي بأصبعهً ومغلقا أنفخلف رأسه إىل الًدافعاضع يدك الحرة عىل جبهته  .3

 .بدأ التنفس االصطناعيإ .4
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 :فس االصطناعي يف الحاالت الخاصة  التن -

عىل املنقذ أن يكون عىل إطالع كامل عىل جميع طرق إعطاء التنفس االصطناعي، ففـي حـال عـدم 

قدرته عىل استعامل طريقة من الفم إىل الفم أو من الفم إىل األنف، نتيجـة لجـروح أو كـسور يف وجـه 

:  إىل رئتيي الغريق باستعامل الطرق اليدوية مثلالغريق أو يف حاالت التسمم، عليه تأمني دخول الهواء

) طريقـة هـولجر نيلـسون(أو طريقة الضغط عىل الظهر  )طريقة سيلفسرت( الضغط عىل الصدر طريقة

ولهذه الطرق سلبياتها التقنية، ولكن تكمن ايجابياتها يف رضورة استعاملها يف بعض الظـروف والحـاالت 

 .الخاصة إلنقاذ الغريق من املوت

 :طريقـة سيلفسرت -

ًضع املصاب مستلقيا عىل ظهره، ضع شيئا تحت كتفيه بحيث يرتفع صدره وينحدر الـرأس  .1

 .إىل الوراء هذا الوضع سيفتح مجرى تنفسه ويبعد اللسان عنه

 .نظف فم املصاب من أي عائق مينع مرور الهواء إىل الرئتني .2

وامـسك يديـه مـن املعـصم اركع عىل ركبتيك بالقرب من رأس الغريق بحيث تكـون وراءه  .3

ام عىل أسفل الصدر، هذه الحركة تشكل ضغطا عىل الرئتني وتدفع بالهواء فيهـا إىل هواعكسها، اضغط ب

 .الخروج

 قـدر املـستطاع لفـتح رئتيـه مـام خلـفًاسحب يديه فورا بعد الضغط من فوق رأسه إىل ال .4

 .يسمح للهواء بالدخول إليها

 . البالغغريقمرة يف الدقيقة لل12تضغط كرر هذه العملية كل خمس ثوان بحيث  .5

 :مالحظة  -

 إىل إحدى الجهات ملنع دخول ما قد يتقيـأه نتيجـة الـضغط لغريقمن األفضل إدارة رأس ا -

 .عىل صدره، ال تضغط بقوة يكفى أن تحني جسمك إىل األمام

سـفل إىل أعـىل ومراقبـة  األك الغريـقيف حال وجود منقذ آخر ميكنه مساعدتك بـسحب فـ -

 .فة فمهنظا
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 لـرتى مـا إذا الغريـقيف فرتة الثواين الخمس بني النفخة واألخرى ميكنك مراقبة بؤبؤ عينـي  -

 . إىل الدماغوصول األوكسجنيكان هناك أي تجاوب أو دليل عىل 

 قم بالخطوات املتبعة لفتح مجـرى الهـواء ،الغريقإذا شعرت بأن الهواء ال يدخل إىل رئتي  -

 .م إىل الفمكام يف طريقة التنفس من الف

 :طريقـة هولجر نيلسون  -

 اثن يديه من الكـوع وضـعها فـوق بعـضها الـبعض  ،مستلقيا وجهه إىل األرض الغريق ضع .1

 .در رأسه ألحدى الجهاتأواضعا رأسه عليهام، 

نظف فمه من أي عائق مينع مرور الهـواء إىل رئتيـه اسـحب فكـه األسـفل إىل األمـام قـدر  .2

 .املستطاع

 قـد يكـون مـن األنـسب  - بالقرب من رأس الغريق بحيث تكـون أمامـهاركع عىل ركبتيك  .3

 . ضع يديك عىل الجزء املسطح من الظهر فوق عظام كتفيه - وضع ركبة واحدة عىل األرض

اضغط براحة يديك واضعا ثقل جسمك إىل األمام لتصبح ذراعاك بشكل عمـودي مـع ظهـر  .4

 .الهواء املوجود فيهام إىل الخروج هذه الحركة تشكل ضغطا عىل الرئتني وتدفع ،الغريق

 مـام ،امسك الغريق من كوعيه واسحبهام إىل أعـىل باتجاهـك قـدر املـستطاع لفـتح رئتيـه .5

 .يسمح للهواء بالدخول إليهام

 .مرة يف الدقيقة للمصاب البالغ12كرر هذه العملية كل خمس ثوان بحيث تضغط  .6

 :مالحظة

 األمـام ومراقبـة ك الغريـق األسـفل إىليف حال وجود منقذ آخر ميكنه مساعدتك بسحب فـ - أ

 .نظافة فمه

 لرتى مـا إذا كـان الغريق ميكنك مراقبة بؤبؤ عيني ، فرتة الثواين الخمس بني النفخة واألخرى  يف-ب

 . إىل الدماغاألوكسجنيوصول هناك أي تجاوب أو دليل عىل 
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  :إرشادات عامة تستخدم عند إعطاء التنفس االصطناعي-

 .واصفا الحادث إذا أمكن ،فاطلب سيارة إسعا .1

 . مساعدتك له يف وقت شهيقهّفوقأإذا الحظت أن الغريق يحاول التنفس لوحده،  .2

إذا الحظت خروج ماء، دم، قيء من فم الغريق أدره إىل جنبه، رأسـه لجهتـك، فهـذا الوضـع  .3

ه مينع دخول هذه السوائل إىل مجرى تنفـسه مـام قـد يـسبب اختناقـه، نظـف الفـم واعـده إىل وضـع

 .السابق

 قـم ،إذا استعاد الغريق وعيـه ال تحركـه مـن مكانـه قبـل اسـتعادة تنفـسه بـصورة طبيعيـة .4

 خوفـا مـن ًابتغطيته ملعالجته ضد الصدمة، ويكون نقل الغريق إىل املستشفى يف هـذه الحالـة رضوريـ

 .حدوث اضطرابات سلبية قد تطرأ عىل عملية التنفس وعودة فقدان الوعي

 ولكـن ،ريق تنفسه الطبيعي بـرسعة إذا مـا اسـعف يف الوقـت املناسـبعادة ما يستعيد الغ .5

هناك بعض الحاالت التي تتأخر فيها عودة التـنفس، مثـل انقطـاع التـنفس النـاتج عـن التـسمم بـأول 

 .والصدمة الكهربائيةأ ، او التسمم باملخدرات،أوكسيد الكربون

وصــول أو ، تنفــسه الــذايتيعــود للغريــق  يجــب متابعــة إعطــاء التــنفس االصــطناعي إىل أن .6

 .مساعدة طبية محرتفة تقرر حالته

 : توقف القلب عن العمل- 

 ويظهر ذلك باختفاء النبض نتيجة االنقباض غري الفعـال للقلـب أو ،يتوقف القلب يف حاالت عديدة

 ويف حالة توقف قلب الغريق عن العمل، تتوقف الدورة الدمويـة ،التوقف الكامل للقلب عن االنقباض

من القيام بتـدليك القلـب وإنعـاش الرئـة يف  املة لألوكسجني إىل خاليا الجسم، ويف هذه الحالة البدالح

 ).C.P.R(الوقت نفسه 
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 : عالمات توقف القلـب -

 .اختفاء النبض مبارشة مع توقف القلب .1

 .من توقف القلب )ثانيه 20-10(فقدان الوعي بعد حوايل  .2

 ).ثانيه 30-15(توقف التنفس بعد  .3

 ). ثانية90-60(اع وعدم استجابة بؤبؤ العني بعد اتس .4

 .دـشحوب الجل .5

  :C.P.Rاإلنعاش القلبي الرئـوي -

ألوكـسجني ألعـضاء ل يف حال توقفها عن العمل يتوقف تـدفق الـدم الحامـل ،القلب مضخة الجسم

ن عملية والهدف م. الجسم، وعدم وصوله إىل خاليا الدماغ يعني اختناقها ومن ثم موتها ووفاة املصاب

 أجهـزة  جميـع هو استمرار تدفق الدم من القلب إىل الـرشايني املؤديـة إىل،تدليك القلب وإنعاش الرئة

 .الجسم املختلفة وعىل وجه الخصوص إىل الدماغ بأرسع وقت ممكن

 ً:قواعد عامة لتدليك القلب يدويــا-

 . عىل ظهره عىل أرض صلبةالغريقضع  .1

 .الغريق يجب أن تكون بشكل متعامد مع جسم ،املصابتأكد من وضع جسمك بالنسبة لجسم  .2

 .تأمني مجرى التنفس مفتوحإرجاع الرأس إىل الوراء ل .3

استمرار التنفس عن طريق التـنفس االصـطناعي مـن الفـم إىل الفـم أو مـن الفـم إىل األنـف أو  .4

 ً. معااالثنني

 يـديك ووضـع ص تحسس عظمة القـبتأكد من وضع يديك يف املكان الصحيح قبل بدء التدليك،  .5

ضغط الـ  تـم د تنكـرس بـرسعة لـو فعظمة القص هشة وقـ،بعد مسافة اصبعني ألسفل يف إتجاه البطن

 .عليها خطأ

حافظ عىل رأس الغريق عىل مستوى جسمه، إذا كان الرأس أعىل من الجـسم فلـن يـصعد الـدم  .6

 .إىل الدماغ بشكل كاف
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 يجعل تدفق الدم إىل القلـب أرسع، فوق مستوى رأسه بقليل مام الغريق من األفضل رفع رجيل .7

 .ًال توقف تدليك القلب لرفع الرجلني بل أسأل أحدا أن يقوم بها

 .ال تحاول تطبيق عملية تدليك القلب عىل إنسان ال يشكو من يشء .8

 :راءات اإلنعاش القلبي الرئوي إجـ-

 . بصوت مرتفعمع املناداة عليهه  بالرتبيت عىل كتفيللغريقفحص درجة الوعي  .1

 .فقد مجرى التنفس وإخراج العوائق إن وجدتت .2

 .إرجاع الرأس للخلف وتفقد التنفس بواسطة الحس والسمع والنظر .3

 نفختني بطيئتني من الفـم للفـم مـع إغـالق األنـف عنـد الغريق يعطى ً،إذا كان التنفس متوقفا .4

 . واإلبهامالنفخ بالسبابة

 ). ثوان5( نفخة كل الغريقًدا يعطى  فإن كان موجو،فحص النبض من الرشيان السبايت بالرقبة .5

  يحدد مكان القلب بوضع إصـبعني عـىل الثلـث األخـري مـن عظـم القـصً،إذا كان النبض متوقفا .6

، وتضع اليد  للجهة العلويةني وترفع األصابعلألسفل يف اتجاه البطن، وتوضع اليد األخرى بجانب اإلصبع

 ).مع تشبيك األصابعالرسغ عىل الرسغ (فوق األخرى 

-4( مع مالحظة إنزال الـصدر مـن ،مقابل نفختني) ضغطه30(البدء بعمل تدليك القلب مبعدل  .7

 .عند الضغط) سم5

 )كل دورتني(.فحص التنفس والنبض كل مدة للتأكد من عودة التنفس والنبض .8

 .ً فاقدا للوعيالغريق األمان الجانبي إذا كان ةيف حالة عودة النفس والنبض يوضع بوضعي .9
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 : األمان الجانبي ة ـوضعي-

 كـام وتـساعد يف خـروج الـسوائل واألجـسام ،هذه الوضعية تضمن عدم ارتداد اللسان إىل الـداخل

 .الغريبة إىل خارج الفم

 :خطوات وضعيــة األمان الجانبي -

 .رفع ذراع الغريق اليمنى ألعىل .1

 . بشكل معكوسوضع كف اليد اليرسى عىل وجه الغريق .2

 .ضع القدم تحت مفصل ركبة الرجل اليمنىثني ركبة الرجل اليرسى وو .3

 يف اتجاه األرض  ومرفق الذراع اليرسىتحريك الغريق ولفه بالضغط عىل ركبة الرجل اليرسى .4

 .مع سند رأس الغريق حتى يتم الوصول إىل وضعية األمان الجانبي
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  : الشائعة يف السباحةاإلصابات* 

 :التقلص العضلــي -

باحني والرياضـيني عمومـا يف بعـض األحيـان بانقباضـات مفاجئـة يف عـضلة أو يف يصاب بعض الـس

مجموعة عضلية، فعند القيام مبجهود عضيل يف بعض األحيان تزيد كمية الدم التي تـصل إليهـا باتـساع 

األوعية الدموية، وإذا كانت األوردة الدمويـة غـري مرنـة ولـيس لـديها االسـتعداد لالتـساع، فـإن املـواد 

 ويـشعر الـسباح بـأمل ،تجة عن نشاط العضلة أو املجموعة العضلية الزائد عن كفاءتهـا تـرتاكم فيهـاالنا

مفاجئ ناتج عـن تقلـص عنيـف لألليـاف العـضلية، ذلـك غالبـا يف عـضالت سـامنة الـساق أو عـضالت 

الفخذين، ويحدث هذا التقلص عادة للمبتدئني الذين يؤدون الحركات بـيشء مـن القـوة والعنـف مـع 

 ليك تصل اىل حالـة اإلنبـساط بعـد تخـاءسرتتصلب يف األداء وعدم إعطاء العضلة الراحة أو فرتة من االال

 .ً وكذلك يحدث بالنسبة للسباحني املتقدمني وخصوصا يف سباحات املنافسات،حالة اإلنقباض

هذا اضافة اىل السبب الرئيس لحدوث التقلص العضيل وهـو تـراكم األحـامض وغريهـا مـن نتيجـة 

 :ً فإن هناك أسبابا أخرى تزيد من رسعة حدوث التقلص أهمها ،عضلةالزائد للاملجهود 

 .اإلحامء غري املناسب -

 .بطئ األوعية الدموية يف التخلص من الفضالت -

 .االضطراب يف الدورة الدموية -

 .التدريب الخاطئ -

 .اإلجهاد العضيل املتواصل -

 .الربد ونقص األمالح -

 بدون مجهود املسبحد الشعور بالتقلص هو محاولة الوصول إىل حافة ان أهم ما يجب القيام به عن

 . وذلك باالستلقاء عىل الظهر والسباحة الخفيفة،أو حركات مفاجئة



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            188
 

 والعنايـة بالتغذيـة وانتقـاء املـواد ، وتدفئـة الجـسم جيـدا،كام يجب عدم العودة ملزاولـة النـشاط

وإذا تكرر حدوث هذا الـتقلص .  السكرية والنشويةالغذائية التي تساعد عىل توليد الطاقة وهي املواد

 ً.منفردايجب إجراء الكشف الطبي ملعرفة األسباب وعالجها، مع عدم املجازفة بالسباحة 

 :اإلغمــاء -

 ، عن القيام بوظائفه لفرتة وجيزة نتيجة عدم حصوله عىل كمية وافيه مـن الـدمالدماغوهو قصور 

 .الوعييفقد  ويفقد التوازن ثم ،تنيصفرار اللون، وتكون شفتاه باهتويبدو عىل املصاب يف هذه الحالة ا

وتحدث هذه الحالة يف السباحة من أثر الجوع أو التعب أو اإلرهاق، كام تحـدث نتيجـة الـسباحة 

 . وكذلك السباحة يف مكان تكرث به األمواج املتالطمة،مبجهود زائد بعد وجبة غذائية ثقيلة

  ،يوضع املصاب عىل ظهره مع رفـع رجليـه يف مـستوى أعـىل مـن الـرأسويجب يف حالة اإلغامء أن 

 وتقريب روح النشادر من األنف وميكن حقنـه ، ورش املاء البارد عىل الوجه ،وفك املالبس حول الجسم

 .بالكورامني

 :ـف األنف  ـنزي-

تيجـة  وقد يكون نتيجـة صـدمة بـسيطة أو ن،وهو نزول كمية من الدم من األنف دون سابق إنذار

ً ووجود كمية من الدم غري املؤكسد مخزنا فيهـا يكـون لـه أثـر كبـري يف حـدوث ،إللتهاب الزوائد األنفية

 .النزيف

 مـع وضـع كـامدات بـاردة عـىل الجبهـة ألسـفلويحتاج إسعاف هذه الحالة إىل الجلـوس والـرأس 

ف ميكـن حـشو األنـف وإذا اسـتمر النزيـ.  مع الضغط عىل األنف بني السبابة واإلبهـام،ومؤخرة الرأس

 .بشاش فازلني يف محاولة إيقافه مع نقله إىل أقرب مستشفى

 :رضبــة الشمـس-

 وفيها يـشعر ، نتيجة الجلوس يف الشمس فرتة طويلة بعد إجهاد عقيل أو بدينتحدثو

   ويــشعر بــاألمل،الفــرد بازديــاد يف النــبض وارتفــاع يف درجــة الحــرارة واحمــرار يف الجلــد



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            189
 

ولعـالج مثـل هـذه .  كام يشعر بالهذيان والشعور بالتعب الشديد والـصداع، ملسهعند الضغط عليه أو

 وذلـك بعـد فـرتة مـن رضبـة ، واستعامل مواد ملطفـة أو مهبطـة للحـرارة،الحالة ميكن أخذ حامم بارد

 . ثم يعرض املريض عىل الطبيب إلجراء الالزم،الشمس

 :التمزق العضلــي  -

اف العـضلة نتيجـة مجهـود قـوى مفـاجئ أو نتيجـة الصـطدام كثريا ما يحدث أن تتمزق بعض أليـ

 .العضلة أثناء انقباضها

وأهم أعراض هذه اإلصابة هو الشعور بأمل شديد مع حدوث كدم يف موضع اإلصابة، وتقلص ما بني 

 حيث يتجه كل طرف إىل االتجاه املضاد نتيجة النقباض األليـاف العـضلية وحـدوث فـراغ ،طريف القطع

 والراحـة التامـة ملـدة ،هذه الحالة يجب املبادرة بوضع كامدات مياه باردة ملدة نصف ساعةويف . بينها

.  ثم يعقب هذا تدفئة العضلة بواسطة املوجة القصرية أو بأي وسـيلة أخـرى،ساعات 8-6ترتاوح ما بني 

أيـام  5-4رور  وال يبدأ القيام بحركات إال بعد مـ،هذا مع مراعاة عدم القيام بأي نوع من أنواع التدليك

  عملية جراحية يف الحال لوصل طـريفبإجراءأما يف حالة التمزق الكامل فيعالج . أو حسب شدة اإلصابة

 ،األمل يف الـتقلص يـشمل كـل العـضلةإن  حيـث ، ونالحظ أن هناك فرقا بـني التمـزق والـتقلص،العضلة

عـضلة بعكـس التمـزق بعكس التمزق الذي يشمل مكان القطع فقط، ويف الـتقلص ال يحـدث تـشوه لل

 .الذي يحدث انخسافا يف مكان التمزق

 :االلتواء -

يحدث للسباح أثناء نزوله املاء أو لعبة عىل الشاطئ أو نزوله الـسلم أو القفـز أو التـواء يف مفـصل 

 .من املفاصل، وغالبا ما يكون مفصل القدم أو اليد

العالج بإيقـاف الـورم  ولذلك يجب أن يتم ،اإلصابةوأهم أعراضه أمل وورم يف مكان 

 وإذا مل يوجد هذا أوذاك فيـستعاض ،ومنعه بوضع كامدات خالت الرصاص أو الكحول

  و وذلــك بوضــع القــدم كلهــا فيــه ملــدة عــنهام باملــاء املــثلج أو حتــى باملــاء العــادي
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ساعة عىل فرتات، ويربط بعد ذلك العضو مع تثبيت املفصل يف وضع عكس االتجـاه الـذي تـم فيـه 24

 . وذلك برباط ضاغطاءاإللتو

 يبدأ بوضع كامدات ساخنة أو القيام بتدليك األماكن البعيدة عـن ،اإللتواءساعة عىل 24د ميض بعو

 .لتحسني الدورة الدمويةاإللتواء 

 :الجـروح  -

 يطهـر ، ففـي الحـاالت البـسيطة،السباح أو الريايض لإلصابة بالجروح البسيطة أو العميقـةيتعرض 

ما بواسطة ضامدة مشدودة متاما أو باسـتخدام إيقاف النزيف بالضغط عىل الجرح الجرح مع محاولة إ

ًاإلبهامني تحت الجرح من جهة القلب، مع مراعاة وضع الطرف املجروح دامئا إىل أعىل للمـساعدة عـىل 

 .ف ثم يلف بضامدات معقمةج ويرتك الجرح فيام بعد لي،إيقاف النزيف

ع رضورة نقـل املـصاب إىل ن إجراء هـذه اإلسـعافات األوليـة مـ فيمك،أما يف حالة الجروح العميقة

 .املستشفى

 :التهـاب الجلـد-

يصاب كثري من السباحني ببعض الحروق وببعض االلتهابات الجلدية وفقاقيع يف الجلد عندما يكون 

اكن  وذلك لتعرضهم ملدة طويلة يف املرات األوىل، فتصاب األمـ؛الجلد غري معتاد للتعرض ألشعة الشمس

 مثل الوجه وخاصة الجبهة والخـدين واألنـف ،الظاهرة من الجسم التي تتعرض للشمس أكرث من غريها

 ويـشعر اإلنـسان بـأمل شـديد ، ويظهرعىل شـكل احمـرار،والكتفني والذراعني والظهر والصدر والفخذين

لتهاب ويرتك وراءه  وال يستطيع النوم قبل أن يزول هذا اال،عندما يلمس الجلد فال يطيق ارتداء املالبس

 .تقشريا للجلد

 ، ويجـب عـرض املـصاب عـىل الطبيـب،وتكرث حدوث حروق الشمس يف األشخاص شديدي البيـاض

 .وتستعمل الكامدات مثل الكالمينا
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 :نزالت البـرد-

اليدين وصداع وأوجاع يف الجسم مثل يف وفيها يشعر الشخص برعشة زائدة ورشح يف األنف وزرقة 

ً وهذا يكون نتيجة عدم تجفيف الجسم جيدا بعد الخروج من املـاء مبـارشة وخاصـة ،زاأعراض األنفلون

املناسـبة الرأس والقدمني، وكذلك التعرض لتيار هواء، ويجب عند الشعور بهذه األعراض ارتداء املالبس 

 .ة واستعامل مسكنات األملساخناملرشوبات الوالنوم والراحة والغطاء ببطانية ورشب 

 ) :التينيا(ت التسلخــا-

 ، الفخذين وأصابع القـدمنيبنيصاب بعض السباحني أحيانا ببعض التسلخات يف املناطق الحساسة ي

 رسيـع  أنـه  ويضطر املصاب إىل الهرش  يف هذه املناطق بشدة، كام،وهذا مؤمل ويسبب كثري من التوتر

وعـدم تغيـري ألغري مثل املالبـس  والسبب الرئييس يف اإلصابة به هو استعامل أدوات ا،االنتشار والعدوى

 .األصابعبني خاصة  وكذلك عدم تنشيف القدمني و، من املاء بعد الخروجسباحةس المالب

 :االختنــاق-

 ،األوكـسجني فاالختنـاق يعنـى الفـشل يف الحـصول عـىل ،إن الفشل يف التنفس يتسبب يف االختناق

 .ًكال العاملني يعترب حيويا يف عملية التنفس، و أكسيد الكربونلتخلص من ثاينعدم القدرة عىل اوكذلك 

 انـسداد ًاوأهم األسباب النسداد الجزء العلوي من الجهاز التنفيس هو سقوط اللسان للخلف مسبب

رفـع الفـك الـسفيل يجـب  وإذا تطلب األمـر ، وهذا ميكن تجنبه باالنثناء الخلفي للرأس والرقبة،الحلق

 أو حىصلعلوي من الجهاز التنفيس بواسطة جسم غريب مثل ال كذلك قد يحدث انسداد للجزء ا،لألمام

باسـتخدام إصـبع الـسبابة  وذلـك  ومعظم هذه املواد ميكـن إزاحتهـا بـرسعة ،جلط املتاألسنان أو الدم

 .سح الفم من الداخلمل طايفبشكل خ

 منهـا الـضغط الخـارجي ،وقد تتواجد أسباب أخـرى تـشوش عـىل عمليـة التـنفس

 لصدر أو ضيق الشعب الهوائية أو بعد استنـشاق دخـان سـاخن،أو تحطيم ا) الخنق(
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أو املخـاط أو انـدفاع يء  لالنـسداد بواسـطة القـتنفسية باإلضافة إىل ذلك فإنه ميكن تعرض املمرات ال

 .السوائل من الحويصالت الهوائية

 :ـةة القلبيالسكتــ-

 ال يعيـد الـشخص إىل حالتـه  فإن التنفس الـصناعي، النوبة القلبيةبسببيف حاالت التعرض للغرق 

الطبيعية ألن القلب ال يقوم بعمله كام يجب، وقد ال يعمل القلب أو يعمل برضبات غري منتظمة، وقد 

أو قـد تـصبح رضبـات القلـب ضـعيفة  )عدم توافق انقباض ألياف عضلة القلب (يحدث تليف بطيني 

ة ينـتج عنهـا توقـف القلـب عـن لدرجة الميكن اإلحساس بها، كل ذلك يعطى صورة لحالة سـكتة قلبيـ

 . وبالتايل انعدام النبض، وانعدام التنفس، واتساع حدقة العني،العمل

 :النوبــة القلبيـة -

إمـداد عـدم  فإنها تبدأ يف العطب، ويتبع ذلك األوكسجني من ًاإذا مل تتلق عضلة القلب إمدادا كافي

 .الجسم بالدم وتوقف القلب نفسه واحتامل املوت

 :أعراض النوبة القلبية عالمات و-

 .أمل يف الصدر قد ميتد للذراع األيرس والرقبة .1

 .رمادية لون الجلد .2

 .عدم انتظام أو ضعف النبض .3

 .تنميل يف األصابع .4

 .غثيان وضعف .5

 .فقدان الوعي .6

 :إصابات العمــود الفقــري -

ري يـشكل  العمـود الفقـ ألن إصابات الرقبة، وهـي إصـابات خطـريةبيتسبب الغطس يف املاء عادة 

صيب يـ قـد احامية تحيط بالنخاع الشويك، والغطس قد ينتج عنه كرس يف الفقرات أو كرس خلعي، وهذ

، ويجب التعامـل مـع هـذه الشللالنخاع الشويك نفســه، وإصابات النخاع الشويك قد تنتهي باملوت أو 

 .الحالة بحذر شديد
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 :الكسـور-

ث عدا إصابات العمود الفقـري، ميكـن التعـرف عـىل تعترب الكسور يف الحوادث املائية قليلة الحدو

 اسـتعامل الطـرف املـصاب كـام يجـب، إىل الكرس من األمل الشديد يف موقع اإلصابة وعدم القـدرة عـىل

 .للكرسث الورم كنتيجة وحد و املصابالتشوه غري الطبيعي للطرفحالة جانب 

صـابة األعـصاب أو إفق لتجنـب  فيجب معاملة الطرف املصاب بر،فإذا حدث شك يف اإلصابة بكرس

 كذلك يسحب املصاب برفق حتى يتم إنقاذه من املاء، وحينهـا توضـع جبـرية مـن أي ،األوعية الدموية

 .مادة متوفرة مثل جرائد ملفوفة أو وسائد

 :التشنجــات-

 وعـادة مـا ،تقليل إرضاره بنفسهومحاولة  املصاب  الشخصتحديد حركةعدم يف أثناء التشنج يجب 

، ثم بعـد  وبعد التشنج قد يصاب الشخص بفقدان للوعي،لونه مزرقا بسبب التقلصات التنفسيةيصبح 

معـه حتـى يعـود إىل انتهاء نوبة التشنج ال يكون املصاب يف حالة تركيز كاملة لذلك ال بد من اإلنتظـار 

 :وعيه بالكامل، ويتم تحويل الحالة إىل الطبيب أو استدعاء املسعف يف الحاالت التالية

 .إذا أصيب الفرد ألول مرة -1

 . دقائق5إذا استمرت النوبة ألكرث من  -2

 .إذا تكررت أكرث من مرة بشكل متوايل -3

 .إذا حدثت داخل املسبح -4
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 أسئلة الفصل السابع
 اإلسعافات األولية

 :السؤال األول 

يقع عىل عاتق املنقذ مسؤولية أرواح الناس فأي ترصف غـري مـدروس قـد يكـون مثنـه 

ًاألمر الـذي يتطلـب أن يكـون ملـام بالعديـد مـن الـدورات أهمهـا دورة يف ،اإلنسانحياة 

 ....اإلسعافات األولية واألمن والسالمة والتدليك

  وأهدافها ؟تهاأهميهي وما ، عرف اإلسعافات األولية-

 :اين ـالسؤال الث

 ة أو ميـاه مالحـــة يتوجـب عـىل املنقـذ أوالً تـأمنيعذبـ كلتا حالتي الغرق يف ميـاه يف

وصول األوكسجني إىل رئتي الغريـق ألن سـبب مـوت الغريـق يف الدرجـة األوىل هـو عـدم 

 .جسمالوصول األوكسجني إىل خاليا 

 ؟اه مالحةة ويف ميعذبكيف ميكن إسعاف الغريق يف حال حدوث الغرق يف مياه  

 :ـالثـالسؤال الث

هـذه مـا هـي ، توقـف عمليـة التـنفس لـدى الغريق يستدل منها عـىلاتمهناك عال-

العالمات وما هـي إجـراءات التـنفس االصـطناعي الكفيلـة بوصـول األوكـسجني إىل رئتـي 

 الغريق وإنقاذه من املوت ؟

 :ـرابعـالسؤال ال

 األجهزةًتختلف إجراءات التنفس االصطناعي لألطفال عن الكبار نظرا لعدم اكتامل منو 

 .ً وخصوصا الرئتنيالحيوية

  مع األطفال ؟ما هي إجراءات التنفس االصطناعي-



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            195
 

 :ـس ـالسؤال الخام

تختلف حالتي الغريق يف مياه ضحلة عنها يف املياه العميقة األمر الذي يعنـى اخـتالف 

 .نيحالتخطوات التنفس االصطناعي لكال ال

 ؟"ضحلة "ريق يف مياه غما هي خطوات التنفس االصطناعي ل-أ

 ؟  "عميقة"ريق يف مياه غ ما هي خطوات التنفس االصطناعي ل-ب

 :ادسـالسؤال الس

قد يصعب تأمني وصول األوكسجني إىل رئتي الغريق عن طريق الفم إىل الفـم أو الفـم 

م األمـر الـذي يعنـى ت التسمإىل األنف نتيجة لجروح أو كسور يف وجه الغريق أو يف حاال

ــصدر رضورة إملــام ا ــة عــىل ال ــر  )سيلفــسرت(ملنقــذ للطــرق اليدوي ــضغط عــىل الظه أو ال

 ).سونيلنرجهول(

تتبع خطوات كال الطـريقتني الـسابقتني إلنقـاذ الغريـق يف بعـض الحـاالت والظـروف -

 ؟ ارشح بالتفصيل كل طريقةالخاصة 

 :ابعـالسؤال الس

 ًما هي القواعد العامة لتدليك القلب يدويــا؟-

 :نـالسؤال الثام

 ما هي إجراءات اإلنعاش القلبي الرئوي ؟-

 :ـعـالسؤال التاس

الــشائعة يف الــسباحة حــدوث تقلــص عــضيل مفــاجئ يف عــضلة أو يف مــن اإلصــابات 

 .مجموعة عضلية

 كيف يحدث هذا التقلص العضيل وما هي أسباب حدوثه ؟-
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 :ر ــالسؤال العاش

لجـوع أو التعـب أو اإلرهـاق ورمبـا تحـدث اتحدث عملية اإلغامء يف السباحة من اثر 

 ....ة ثقيلةنتيجة القيام مبجهود زائد بعد تناول وجبة غذائي

 اء ؟ـما هو اإلغم-

 :السؤال الحادي عرش 

تعد إصـابات نزيـف األنـف ورضبـة الـشمس والتمـزق العـضيل وكـذلك االلتـواء مـن 

 إلسعافها؟طريقة كيف تحدث هذه اإلصابات وما هي ال –اإلصابات الشائعة يف السباحة 

 :ر  ـي عشـالسؤال الثان

لـد هـي الجـروح والتهـاب الجلـد وبعـض من اإلصابات يف الـسباحة ذات العالقـة بالج

 .التسلخات

 ؟ أو تفاديهاكيف تحدث هذه اإلصابات وكيف يتم إسعافها-

 :ر  ــالسؤال الثالث عش

عند التعرض لنوبة قلبية فإن التنفس الصناعي ال يعيد الشخص إىل حالته الطبيعية ألن 

 .القلب ال يقوم بعمله كام يجب

 لبية ؟ما هي عالمات وأعراض النوبة الق-

 :رـع عشـالسؤال الراب

إىل إصابات يف العمود الفقري ورمبا الضحل وبشكل خاطئ قد يتسبب الغطس يف املاء 

أو عـىل األقـل يـصاب بـشلل نـصفي أو إنـسان  ينهي حياةيتأثر النخاع الشويك األمر الذي 

 .كيل

 ؟ السباحةمبا يتعرض لها الغريق يفما هي اإلصابات الشائعة يف العمود الفقري التي ر-
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 الفصل الثامن

 

 احةبيف الساإلدارة و التنظيم 

 

 

 إلدارة الرياضيـة ا -

 . الرتبية الرياضيةيفاإلدارة و التنظيم  -

 درس السباحةإدارة و تنظيم  -

 بطوالت السباحة تنظيم إدارة و  -

 .خطوات تنظيم البطوالت الدولية -

 . املائيةتنظيم املهرجاناتإدارة و  -

 . املايئخطوات تنظيم املهرجان -
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 :أهداف الفصل * 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 .ماهية ومفهوم اإلدارة الرياضية .1

 .تنظيم درس السباحةكيفيةإدارة و  .2

 .تنظيم بطوالت السباحةإدارة و كيفية  .3

 .تنظيم املهرجانات املائيةإدارة و كيفية  .4

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ من الطالب يتوقع 

 .يدرك معنى اإلدارة بشكل عام واإلدارة الرياضية بشكل خاص .1

 .ًيكون قادرا عىل تخطيط وتنظيم درس السباحة .2

 .ينظم ويدير بطولة سباحة .3

 .يخطط وينظم مهرجان مايئ .4
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 :اإلدارة الرياضية 
 مثـل اللجنـة األوملبيـة الدوليـة وغريهـا مـن املـنظامت ما تقوم به املؤسسات الرياضية الكبـريةإن 

حيـث تعتـرب  تشكل خدمـة للعمـل الريـايض، مبختلف مجاالتهاواملؤسسات املعنية بالجوانب الرياضية 

 فـضالً عـن كونهـا وسـيلة فعالـة ،اإلدارة أحد األنشطة املتميزة التي لها عالقـة مبـارشة بحيـاة اإلنـسان

. بهـا يـؤدي إىل الفـشل والعـشوائية يف أي مجـال مـن مجـاالت الحيـاةوناجحة لتحقيق األهـداف، وغيا

، فـالفن أو الرباعـة األعامل وتحقيق النتائج املطلوبةهي فن قيادة وتوجيه األفراد بهدف إنجاز اإلدارة ف

يف اإلدارة يتحقق عن طريق املهارات املكتسبة والخـربات الـسابقة لتطبيـق العلـم يف املفاصـل اإلداريـة 

 وان نجـاح اإلداري يف عملـه يتحـدد يف امتالكـه مجموعـة مـن املهـارات والقـدرات ،األهـدافلتحقيق 

 فـضالً عـن ، القدرة عىل تشخيص وتـصنيف وتوصـيف املـشكالتتكسبه الشخصية التي واالستعدادات

 .إيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكالت خدمة لسري اإلنجاز

ألهداف من خـالل تنفيـذ األعـامل بواسـطة اآلخـرين، ومام تقدم نرى أنها نظام قادر عىل تحقيق ا

 لـذلك  بـالتقييم والتقـويمونجد ذلك التنفيذ يسبقه عملية تخطيط وتنظيم ومـن ثـم توجيـه ومتابعـة

 .ًالتنفيذ سعيا للوصول إىل النجاح

وعليه فإن وظائف اإلدارة أو مهامها تتحدد يف ذلك التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة من أجل 

 .قيق األهدافتح

 :التنظيم يف الرتبية الرياضيةاإلدارة و -

 : التي توضح أهمية التنظيم واإلدارة يف املجال الريايضاألسبابفيام ييل مجموعة من 

تعمل القيادة الواعية عىل خلق ريايض يتمتع بالنمو املتـزن يف النـواحي البدنيـة والعقليـة  .1

 .واالجتامعيةوالنفسية 
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عن العشوائية، لذا فإن كل مجال من مجاالت الرتبية الرياضية يجب أن اإلدارة تعني البعد  .2

 . وعليه فإن أي فشل يف تلك املجاالت سببه غياب اإلدارة السليمة، علميبأسلوبيدار 

اإلدارة تحدد إطار عمل واضح ميكن العمل مبوجبه دون ضـياع األهـداف، فمـدرس الرتبيـة  .3

 .مي يكون من الصعب عليه تحقيق هدف املنهج علبأسلوبالرياضية الذي ال يخطط منهجه 

اإلدارة نشاط حتمي وحيوي لكل جهد جامعي، وذلك النشاط يحتاج إىل تخطـيط وتوجيـه  .4

 املتبع لتحقيق واألسلوبوتنظيم ومتابعة لتحقيق األهداف وعليه ال بد من وجود شخص يحدد الهدف 

 .البرشية يف اتجاه الهدفالهدف، لذلك فوجوده أمر حيوي لتوجيه اإلمكانات املادية و

 :التنظيم يف الرتبية الرياضيةو  اإلدارةطبيعة-

يتطلب التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية قدرات خاصة ومتميزة لدميومة العمـل بهـدف تحقيـق 

 :األهداف املنشودة، فاإلدارة الناجحة تعتمد عىل عوامل عدة أهمها

 . املختلفةالتهاادة واملوظفني وجميع العاملني يف مجاالق .1

 . والتجهيزات التي تخدم املجالاملنشآت واملرافق واملعدات واألدوات .2

وبذلك يتم تحديد طبيعة العمل واملسؤولية الكبـرية لـإلدارة والتنظـيم يف مجـال الرتبيـة الرياضـية 

 .وميادينها املتعددة

صـة إىل جانـب  والعمل عىل تحقيقها فضالً عن تحقيق األهداف الخاعامةتعيني األهداف ال .3

 .تنظيم وإدارة األعامل بني العاملني

 .تحديد املوارد املالية املتوفرة .4

 .تنمية روح التعاون بني العاملني وذلك بعد تحديد أركان العمل اإلداري الناجح .5

 والصحية مبـا يـضمن واالقتصادية االجتامعيةرعاية العاملني يف املؤسسة من جميع النواحي  .6

 . يف العملستمرارهما
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 :أهم العوامل بالنسبة للمسؤول اإلداري هيما أ

 .اإلنسان بوصفه املحور األساس يف العملية اإلدارية .1

 .املوارد املادية .2

 .املستلزمات والتجهيزات الالزمة .3

 .التوجيه اإلداري املطلوب .4

، لمـوارد املتاحـةاألمثـل لسـتثامر االن اإلدارة هي عملية اجتامعية تعمل عىل أونستخلص مام سبق 

ك عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والتوظيـف والرقابـة للوصـول إىل هـدف معـني، فـاإلدارة وذل

بذلك تتعامل مع تلك املوارد والتي هي األساس يف البدء بعمليـة برمجـة العمـل اإلداري، وتحـدد تلـك 

 :املوارد مبا ييل

 .املوارد البرشية 

 .املوارد املادية 

 .املعلومات واألفكار 

 .تـالوق 

 . طريق تجميع واستخدام تلك املوارد يتحقق الهدف املنشودفعن

 فهـم إمكانيـة داري هـو واجبـات اإلهـم وتشمل املوارد البرشية كل من يعمل يف تنظيم ما، ومن أ

ومبـا يـضمن واملواهب املتوفرة   للقدراتوقدرة وموهبة كل فرد من أجل التوجيه وفق العمل املناسب

 .األهدافالنجاح يف تحقيق 

 فكـاراألوعلومـات أمـا امل ،ية فتعني كل ما يتوفر من أمـوال ومبـاين وأجهـزة وأدوات املوارد املادأما

تــشمل األرقــام والحقــائق وطــرق جمعهــا وترجمتهــا وتحليلهــا ودراســتها، كــام تــشمل عــىل الطرائــق ف

ذها، وفـيام واألساليب املستخدمة يف إعدادها فضالً عن القوانني واألنظمـة واإلجـراءات املتبعـة يف تنفيـ

 .يتعلق بالوقت فهو الزمن املتاح إلنجاز الفعاليات اإلدارية املختلفة
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 :تنظيم درس السباحةو  إدارة-

والتحدي الذي يواجهه املعلم هو  يعترب املعلم مسؤوالً عن التعليم والنظام وأمن وسالمة املتعلمني،

 . آمنة وممتعةأن يتلقى كل متعلم فرص متكافئة وأن يحصل عىل خربات تعليمية

 : التخطيط لدرس السباحة-

إن التنظيم الجيد والتخطيط املسبق للدروس سيجعل العملية التعليمية أسهل للمعلم وأكرث فاعلية 

 ومن ثم كتابـة ،للطالب، فيجب البدء بكتابة الخطة العامة وتحديد الهدف العام من العملية التعليمية

 والتـي ،ع مراعاة األسس العلمية يف تنظيم الدروس التعليمية م،الخطط اليومية قبل كل جلسة تعليمية

 ، ومراعـاة عوامـل األمـان والـسالمة،تضمن املشاركة القصوى الفاعلة للطلبة يف تطبيق املهارات املتصلة

 مـام يـؤثر عـىل ،واستخدام األدوات املساعدة واأللعاب املائية التي تساهم يف تطوير العملية التعليمية

 .ًأن يكون املدرس قادرا عىل تقييم الحصة وتقويم أداء الطلبةضبط الحصة و

 فيمكن أن يكون لألهل دور فعال من حيث املتابعة ملستوى ،ويف حالة ما إذا كان املتعلمون أطفاال

ً، و حني يتم تعليم مجموعة من االفراد يجب اتباع نظم ثابتة فإن يف  ذلـك اقتـصادا أطفالهمتطور أداء 

 ً.درك املتعلمني ما هو متوقع منهم وما عليهم فعله مقدمايف الوقت حيث ي

يشكل املتعلمني نصف دائرة يف مكـان معـني "التامم"حني ينادي املعلم : املتابعة للحضـور والغياب 

 .ناحية الجزء الضحـل من جانب املسبح ويف ترتيب معني مع مراجعة العدد باستمرار

فيتجه كل متعلم إىل زميله " مع الزميل"يل ينادي املعلم حني يتطلب الدرس العمل مع زم: الزميـل 

ليبدأ أحدهم التمرين واآلخر يراقبه أو يرشده أو يساعده حسب املهـارة املطلوبـة ثـم التبـديل وذلـك 

 .حسب تعليامت املعلم

  ويــضعونها يف األمــاكن املخصــصةيجمــع املتعلمــني األدوات بعــد انتهــاء الــدرس: جمـــع األدوات 

 . لها
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قد يفضل بعض املعلمني تعليم ألعاب معينة يف الـدروس األوىل ذات الطـابع الرتويحــي : ــاباأللع

 .بحيث ميكن أن ميارسها املتعلمني يف دروس الحقة بدون إضاعة وقت يف الرشح والتعليم

 : بحيث تعني  منذ الدرس األوليجب أن يتعلم املتعلمني االستجابة لصفارة املعلم: الصافـرة 

 .التوقف فورا واالستامع إىل تنبيهات املدرس)  واحدة حادةصفارة (-

ًمغادرة املياه فـورا واالتجـاه إىل حجـرة خلـع املالبـس بـدون تأخري،وهـذه لهـا ) صفارتني حادتني (-

 . حالة إصابةالتنبيه بوجودأهميتها يف حاالت الطوارئ حني يضطر املعلم إىل 

 .انتهاء الدرس) توقف باليدصفارة واحدة حادة مع رفع الذراع وعالمة  (-

من األهمية أن يجرى معلم السباحة اختبار لقدرات املتعلمـني واسـتعداداتهم يف : اختبـار القـدرات

القـدرات يقتـرص عـىل  بل ،اختبار القدرات أن يتضمن كل الخربات السابقةوال يشرتط يف الدرس األول، 

 .التي تشكل أساسا رضوريا للمهارات الجديدة

لهذه االختبارات املبكرة، ميكن إجراء بعض التعديالت بأن ينقل املتعلم إىل مستوى أقل أو وكنتيجة 

 .خالل التدريبيف أي وقت يف املستويات أعىل من املجموعة إذا لزم األمر كذلك ميكن التعديل 

 :التوزيــع الزمنــي لدرس السباحة 

 دقائق5 أخــــذ الحــــضور والغيــــاب مــــع االحــــامء

 دقائق5  مرتبطـــــة باملهـــــارةمعلومـــــات نظريـــــة

ــــــــــسالمة ــــــــــن وال ــــــــــارات األم  دقائق5 مه

  دقائق10 النــــشاط التعليمـــــي/ الجــــزء الرئيــــيس 

  دقيقة20 النـــــــــــــــــــشاط التطبيقـــــــــــــــــــي

  دقائق5 الجزءالختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي
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وللمعلم حرية يف التوزيع الزمنـي ملحتويـات الـدرس الواحـد أو يف عـدد مـن الـدروس مبـا يـضمن 

دقيقة يف املثال املذكور 30 وزمن الجزء الرئييس الذي يبلغ ،واملهارية للربنامجتحقيق األهداف التعليمية 

 يعترب معدالً مقبوالً يف الربنامج التعليمي حيث يتضمن الرشح وعرض النموذج وتطبيقات عملية، ً،سابقا

 .إال أن ذلك أيضا يعتمد عىل املرحلة السنية

 :الربنامج التعليمي -

 من وحدة أو عدة وحدات تعليميـة حـسب أهـداف الربنـامج التعليمـي، يتكون الربنامج التعليمي

ً ويجب عىل كل مدرس أن يخطـط مـسبقا ،وتضم كل وحدة تعليمية عدة دروس تحقق هذه األهداف

 حتـى تـتم املحافظـة عـىل دوام ،لهذه الدروس ومفرداتها وطريقة تطبيقها واألدوات الالزمة لكـل درس

 الوقـت الكـايف لتطـوير هـذه وإعطـائهم قدرات الطالب اكتشافرس عىل تطور األداء، وكام تساعد املد

القدرات، وتنمية العالقات الشخصية ما بني املـدرس والطالـب، وبـني الطـالب فـيام بيـنهم، وفـيام يـيل 

 . )5(، ومنوذج ملحتوى الدرس جدول رقم) 4(منوذج ملحتوى الوحدة التعليمية جدول رقم 

  )4(جدول رقم 

 ليميةمنوذج وحدة تع

 

 :املدرس       :الوحدة  :عدد الطالب     :املستوى

ـــــــــــدد  ع

 الحصص

الــــــــــــسالمة 

 الشخصية

ــــــــــور التطور الشخيص   التط

 املهاري   

 اإلنقاذاأللعاب املائية  
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  )5( جدول رقم 

 منوذج محتوى الدرس

_______________________________________________________________________ 

 :التاريخ   :اليوم    :املدرس

 :وقت الحصة   :الوحدة    :الصف

 :األدوات واألجهزة  :عوامل األمن  :النتاجات التعليمية

1-    1-   1- 

2-    2-   2- 

3-    3-   3- 

 :الجزء التمهيدي

   إحامء عام

   إحامء خاص

________________________________________________ 

  :الجزء الرئييس

 املراجعة السابقة

 شاط تعليمين

 نشاط تطبيقي

__________________________________________________ 

 :الجزء الختامي

 خالصة

 لعبة صغرية

 "نظري"واجب منزيل 

__________________________________________________ 
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 :تنظيم بطوالت السباحةإدارة و -

 أنواعها لـه عامـل اختالفطوالت يف السباحة عىل إن الوقت الذي يستنفذ يف اإلعداد للقاءات أو الب

 وذلـك مـن ، والتي يجب أن نضعها نصب أعيننـا،كبري يف نجاح اللقاء أو البطولة ويف التفاصيل املطلوبة

تنظـيم األفراد املسؤولني عـن  والتعارض بني عمل االضطراباتمن أجل تجنب ًأيضا أجل نجاح التنظيم و

 .لبطولةدارة اإو

 ويعقد اجتامع بينهم لتحديد الواجبات واملهـام املوكلـة ، قامئة باإلداريني واملوظفنيويجب أن تحدد

 . يف نهايتهاأخرلكل منهم قبل بداية البطولة واجتامع 

 :اإلعداد للبطوالت الدولية -

ًعند اإلعداد للبطوالت الدولية يجب أن تعد قامئة بأسامء اإلداريني واملنظمني موضحا بها واجبـاتهم 

 .لهم بدقة وكتابتها يف بطاقة تسلم لكل منهم قبل البطولةوأعام

 .لسباحةاملسابقات الدولية وفقا للقانون الدويل لويتم تحديد اإلداريني يف 

 :خطوات تنظيم البطوالت الدولية -

 : ويتم إخطارهم فيها مبوعد البطولة وترتيباتها التالية،إرسال الدعوة لجميع املشاركني واملدربني

 .ق وأسعارها، أو أماكن اإلقامة ومواصفاتهاالفناد 

 .األطعمة التي ستقدم لهم 

 .موعد وصول الفرق 

 .وسائل املواصالت 

 .ترتيبات حفل اإلفتتاح 

 .إرسال بطاقة تسجيل الفرق وتحصيل الرسوم

عمل الرتتيبات الالزمة مع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة من خالل قـسم الدعايـة  -

عن موعد ومكان إقامة البطولة والدول املشاركة والتعريـف بهـا والتعريـف بالـسباحني واإلعالم 

 .املشاركني وإنجازاتهم
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تجهيز أماكن خاصة للتدريب عدا مكان إقامة البطولة وتخصيص أوقات لكل فريق يف جـدول  -

 .مواعيد معلن للجميع

ع أوقـات املـسابقات يف مراجعة الربنامج الزمني للتدريب مع مديري الفرق ملنـع التعـارض مـ -

 .البطولة

 .تجهيز طريقة عرض النتائج -

 .تجهيز امليداليات وطريقة تسليمها للفائزين -

 .تجهيز قاعات لإلجتامعات -

 .تجهيز اسرتاحة للمدربني واإلداريني -

 .تجهيز القرطاسية الالزمة للمراسالت الداخلية -

 .ملناسب ودرجة الحرارةتشكيل لجنة مسؤولة عن متابعة مياه املسبح من حيث املنسوب ا -

 .تحضري عدد من املساعدين لديهم القدرة عىل التحرك ونقل األدوات حينام تطلب األمر ذلك -

 السباحني يف كل تـصفية حـسب وأسامءتحضري جدول املسابقات موضح فيه ترتيب التصفيات  -

 .األزمنة السابقة لهم يف نفس مسافة السباق

 الحكـام اإلداريـني واملتـسابقني والفنيـني وفيـه أسـامء عمل تقرير بعد انتهاء البطولـة يتـضمن -

 .ملخص عن البطولة واألزمنة لكل سباق نهايئ، وترتيب السباحني والفرق

 . تقرير نهايئ موضح فيه اإليجابيات والسلبيات يف البطولةإعداد -
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  :تنظيم املهرجانات املائيةو  إدارة-

نظـيم البطـوالت الرسـمية أو الدوليـة، بيـنام تتخـذ تختلف طرق تنظيم املهرجان املايئ عن طـرق ت

البطوالت عادًة الطابع الرسمي والجاد، نجد أن املهرجان املايئ يتطلب عنارص أخرى من اإلثارة والرتفيـه 

 .الالزمة لنجاحه

ًيحتاج املهرجان املايئ مجهودا كبريا يف اإلعداد  ومع ذلك فان احتامالت النجـاح والفـشل ، التنظيم وً

وعـىل وجـه الخـصوص  ،ة، لذلك يلزم إجراء عدة بروفات وتدريبات خاصة عـىل فقـرات املهرجـانوارد

ً، كام يلزم أيضا من جميع القامئني عىل التنظـيم الفهـم الكامـل االستعراضيةلأللعاب املائية والتمرينات 

 . إلنجازها عىل أتم وجهأدواتللمهام املكلفني بها وتوفري ما يلزم من 

 :املهرجان املايئ تنظيم خطوات -

 .التخطيط ملرشوع املهرجان ووضع األفكار الرئيسية -

 .الحصول عىل املوافقات اإلدارية -

 .تحديد امليزانية التقديرية -

ويجب اختيار املوعـد بعنايـة بحيـث ال يتعـارض مـع ): املهرجان املايئ(تحديد موعد إقامة الحفل  -

ًحدث ريايض أو اجتامعي ينرصف له عددا كبريا من ا لجمهور املعني بحضور الحفل، كـذلك يجـب ً

ال   يومالختيارًأال يقع هذا اليوم يف فرتة امتحانات الطلبة، ويفضل أيضا االستعانة بالنرشات الجوية 

 .يحتمل فيه حدوث تقلبات جوية شديدة تؤثر عىل الحضور للحفل

 . املهرجان املايئ وتوزيع املهامأو للمنظمني للحفل اجتامعاتعقد  -

 : برنامج املهرجانتصميم 

 ويشتمل عىل فقرات فردية وجامعية وفقـرات جـادة ،يجب أن يكون الربنامج متنوع

 ويفـضل املــصاحبة املوسـيقية لكــل فقــرات ، فكاهيــة ومـسابقات واستعراضــاتوأخـرى

وتـرتاوح مـدة . الربنامج إلضافة طابع املرح والرسور لفقراته وانعكاس ذلك عىل الحـضور

   ويجـب ترتيـب،سـاعة إىل سـاعتني حتـى ال يـشعر الحـضور بامللـلاملهرجان املـايئ مـن 
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 ،واالستعراضـية هيـةاوالفك مع مراعـاة التنـاوب بـني املـسابقات الجـادة ،االنتباهالفقرات بشكل يلفت 

 انجذاب املتفرجني واملتابعة الحثيثـة إىلويسري الربنامج بطريقة متناسقة دون توقف، حيث يؤدي ذلك 

زمنيـة ات رتلجيد يتميز بتنفيذ كل فقرة يف الوقت املحدد لها مـع تجنـب وجـود فـفالتنظيم ا ،للفقرات

 . بني الفقراتطويلة 

 :إعداد اللجان الخاصة بالتنظيم -

 .لجنة التنظيم واإلدارة ومهمتها سائر األعامل اإلدارية واملالية والحجوزات-أ

 أماكنهم ومتابعتهم أثناء تجهيزلجنة تنظيم املتفرجني واملسؤولة عن دخول وخروج املتفرجني و -ب

 .الحفل

 .شاركني الجوائز وتوزيعها عىل للمتحضريلجنة -ج

لجنة األدوات وهي املسؤولة عن تحـضري األدوات ومتابعـة كـل لعبـة واحتياجاتهـا مـن األدوات -د

 .أثناء املهرجانالخاصة بكل لعبة وإدخال وإخراج األدوات 

بقات حسب األصول القانونية أمـا تحكـيم األلعـاب فيـتم ومهمتها التحكيم للمسالجنة الحكام -ـه

 .لمشاركنيًمسبقا عىل طريقة التحكيم وتعلن ل ويتم اإلتفاق التحكيم حسب طبيعة أداء كل لعبة

اإلذاعة والتسجيل وهي أداة الربط بـني املتـسابقني واملنظمـني والجمهـور، و يعتمـد عليهـا لجنة -و

لفقـرات اويجـب اختيـار هـذه اللجنـة بعنايـة وخاصـة مـذيع امج، املهرجان وانتظام فقرات الربننجاح 

 ويعطـي فكـرة شـاملة عـن ،فيجب أن يتمتع بصوت إذاعي واضح ومعرفـة واسـعة بالـسباحة وطرقهـا

فقرات الربنامج والتعليقات الخاصة واملناسبة لكـل فقـرة، ويجـب أن تكـون هـذه التعليقـات مكتوبـة 

 .جنة املنظمة للمهرجاناللقبل  عليها من االتفاقًمسبقا وتم 

حيـث  الهامة لنجـاح أي نـشاط أن يتـسم بالنظـام الـدقيق مـن األمورونستخلص ان 

ًالتخطيط والتنظيم، وهذه األمور هي من سامت اإلدارة الفعالة، وبناء عليه فأي الدقة يف 

مهرجان أو حفل ريايض أو دورة رياضية، فيجـب األنشطة التي تقام سواء كان نشاط من 

   ثـم دراسـة كافـة اإلمكانـات املتاحـة التـي ميكـن عـىل،الهدف من هـذا النـشاطتحديد 
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ضوءها تحقيق هذا الهدف، والتي يسهل بعدها عملية التخطيط الجيد لهذا النشاط، ولهذا يجب عـىل 

ًمتـضافرة تحقيقـا للغايـة املرجـوة بجهـود اللجنة املنظمة أن تبدأ بتكوين اللجان املختلفة التي تعمـل 

 ومن ثم إعـداد ً الذي يساعد عىل إنجاح هذا النشاط ليخرج بالصورة املرشفة ومحققا لهدفهوباألسلوب

 .تقرير نهايئ موضح فيه اإليجابيات والسلبيات للمهرجان املايئ
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 أسئلة الفصل الثامن

 التنظيم يف السباحةاإلدارة  و 

 :السؤال األول 

ــائج املطلو- ــق األهــداف ونجــاح األعــامل والنت ــة يف أي مؤســسة مــن يتوقــف تحقي ب

 .املؤسسات عىل اإلدارة الناجحة

 ما هي األسباب التي تدعو  إىل أهمية التنظيم واإلدارة يف املجال الريايض ؟-أ

 ما هي عوامل نجاح اإلدارة يف الرتبية الرياضية ؟-ب

 :السؤال الثاين 

ا يواجهـه ًتعترب مهنة تعليم السباحة مـن أهـم املهـن اعـتامدا عـىل النظـام واإلدارة ملـ

 .املدرس من تحدي خالل التعليم

  ناقش أهم املحاور التنظيمية واإلدارية املتعلقة بتعليم السباحة باختصار؟-

 :السؤال الثالث

ل مـإن التنظيم املسبق والجيد لدرس السباحة سيجعل العمليـة التعليميـة أسـهل للع-

 .وأكرث فاعلية للطالب

 كيف يتم تنظيم وإدارة درس السباحة ؟-أ

 ضع منوذج مقرتح متكامل لوحدة تعليمية يف السباحة ؟-ب

 :رابعالسؤال ال

 ما هي أهم املوارد األساسية لنجاح العمل اإلداري وكيف يتم استغاللها ؟-

 :خامسالسؤال ال

 يف السباحة عـىل يتوقف نجاح بطوالت السباحة الدولية عىل التنظيم وإدارة البطوالت

  تنظيم البطوالت الدولية يف السباحة؟ما هي خطوات -اختالف أنواعها 
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 :س ـالسؤال الخام

تختلف طرق تنظيم املهرجان املـايئ عـن طـرق تنظـيم البطـوالت الرسـمية أو الدوليـة 

تخذ البطوالت الطابع الرسمي والجاد بيـنام نجـد املهرجـان املـايئ يتطلـب عنـارص تحيث 

 . اإلثارة والرتفيهثلأخرى م

 ان املايئ ؟ما هي خطوات تنظيم املهرج-

 :ـادس ـالسؤال الس

 ما هي اللجان الخاصة بتنظيم املهرجان املايئ وما هي املهام املوكلة لها ؟-
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 عـل التاسـالفص

 

 ةـلسباحالدويل لون ـقانال
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 :أهداف الفصل * 

 :القارئ املعارف واملعلومات حول/  يهدف هذا الفصل إىل إكساب الطالب 

 ون الدويل للسباحةمواد القان

 

 : املخرجات* 

 :القارئ يف نهاية هذا الفصل أن/ يتوقع من الطالب 

 .يدرك كل مواد القانون .1

 .يستطيع تطبيق بعض مواد القانون الالزمة يف البطوالت واللقاءات الودية .2
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SW 1إدارة املسابقات  
SW 1.1 تتمتع اللجنة املنظمة املعينة من قبل الجهة املسؤولة بكامل الـسلطة حـول البـت بكافـة 

كـم والقـضاه او غـريهم مـن االمور التي مل يرد ذكرها يف القانون والتـي ال تـدخل ضـمن اختـصاص الح

االداريني ولها السلطة يف تأجيل املسابقات واعطاء التوجيهات التي تنسجم مع القواعد الخاصة باللعبـة 

 .إلدارة أي مسابقة

SW 1.2 يف األلعاب األوملبيـة وبطـوالت العـامل يقـوم املكتـب التنفيـذي لالتحـاد الـدويل للـسباحة 

)FINA (داد التالية من االداريني لإلرشاف عىل املسابقاتبتعيني الحد األدىن من األع: 

 2    حكم 

 1  مرشف غرفة التحكم 

 4   قضاة أداء 

 2    آذن بدء 

 )واحد عند كل نهاية املسبح(   2  رئيس مراقب دوران 

 )واحد عند كل نهاية لكل حاره( 1   مراقب دوران 

 1   رئيس التسجيل 

 2   معد السباق 

 1    مذيع 

 

 SW 1.2.2لجميع املسابقات الدولية االخرى تقوم الجهة املسؤولة بتعيني نفس االعـداد او بالنسبة 

ًاقل منها من االداريني اذا كان ذلك مناسبا وذلك تبعا ملوافقة السلطات االقليمية او الدولية املعنية ً. 

 SW 1.2.3 وثالثـة جهزة التحكم االتوماتيكية فإنه يجب استبدالها برئيس ميقـاتينيأعندما ال تتوفر 

 .ميقاتيني لكل حاره وميقاتيني اثنني اضافيني
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 SW 1.2.4أو عدم اسـتخدام ثـالث سـاعات رقميـة / عندما ال تتوفر اجهزة التحكيم االتوماتيكية و

 . قضاة النهاية وقضاة النهايةلكل حاره ميكن تعيني رئيس

 SW 1.3 يجب فحص املسبح واألجهزة الفنية املخصصة لأللعاب األوملبية وبطوالت العامل واملوافقـة

وعضو ) FINA(ًعليها طبقا للقياسات املعتمدة قبل السباقات من قبل مندوب االتحاد الدويل للسباحة 

 .اللجنة الفنية للسباحة

 SW 1.4اجهزة الفيديو تحت املاء بواسطة التلفزيون فإنه يجب تشغيل هـذه عندما يتم استخدام 

االجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد وان ال تعيق هذه االجهزة الرؤية او خط سـري الـسباحني وأن ال 

تؤدي اىل اي تغيـري يف شـكل املـسبح او تحجـب العالمـات املنـصوص عليهـا مـن قبـل االتحـاد الـدويل 

 ).FINA(للسباحة 

 SW 2االداريون 

 SW 2.1الحكم 

 SW 2.1.1 للحكم السيطرة الكاملة والسلطة عىل جميع االداريني ويعتمد تعييناتهم ويطلعهم عىل

كافة التعليامت الخاصة املتعلقة باملسابقة ويطبق جميع القواعد والقرارات الصادرة عن االتحاد الدويل 

لتساؤالت املتعلقة بـاإلدارة الفعليـة للقـاءات ويجب عليه اتخاذ القرار حول جميع ا) FINA(للسباحة 

 .والفعاليات واملسابقات واتخاذ القرار النهايئ بشأنها حتى التي مل يغطيها القانون

 SW 2.1.2 ميكن للحكم التدخل يف أي مرحلة من مراحل السباق للتأكـد مـن أن القواعـد الـصادرة

لفـصل بجميـع االعرتاضـات املتعلقـة بـسري مطبقة ويجب عليـه ا) FINA(عن االتحاد الدويل للسباحة 

 .املسابقة

 SW 2.1.3 عند استخدام قضاة النهاية يف حال عدم وجـود ثـالث سـاعات رقميـة فإنـه يجـب عـىل

يف حال توفر اجهزة التحكيم االتوماتيكية فإنـه يجـب االسرتشـاد بهـا كـام ورد يف . الحكم تقرير الرتتيب

 .SW 13املادة 
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 SW 2.1.4التأكد من أن جميع االداريني الرضوريني متواجدين يف امـاكنهم الدارة يجب عىل الحكم 

السباق وميكن له تعيني بديال لكل من هو غائب او غري كفؤ او عاجز عن القيام بواجبه وميكن للحكـم 

 .تعيني اداريني اضافيني عند الرضورة

 SW 2.1.5ريـق صـافرة قـصرية عند بداية كل سباق يقوم الحكم بإعطـاء اشـارة للـسباحني عـن ط

متتالية لخلع جميع مالبسهم باستثناء مالبس السباحة ويتبع ذلك صافرة طويلة كإشارة لهم بانه يجـب 

) ًأو الـدخول فـورا يف املـاء يف سـباحة الظهـر والتتـابع املتنـوع(عليهم اخذ اماكنهم عـىل منـصة البـدء 

عنـدما . ًاملتنوع فورا لوضعية البدايـةويعطي الحكم صافرة طويلة ثانية لرجوع سباحي الظهر والتتابع 

يكون السباحني واالداريني مستعدين للبداية يقوم الحكم بإعطاء اشارة آلذن البدء بواسـطة مـد ذراعـه 

يد الحكم يجب ان تبقى ممدودة يف نفس الوضعية حتـى . إلشعاره ان السباحني اصبحوا تحت سيطرته

 .اعطاء البداية

 SW 2.1.6ميكـن . ة اي سـباح يرتكـب مخالفـة قانونيـة شـاهدها شخـصياعىل الحكم شطب نتيج

للحكم ايضا بناء عىل تقريـر اي مـن االداريـني املخـولني شـطب نتيجـة اي سـباح الرتكابـه اي مخالفـة 

 .جميع حاالت الشطب او االستبعاد تخضع لقرار الحكم. قانونية

 

 WS 2.2مرشف غرفة التحكم: 

 SW 2.2.1عملية التوقيت االتوماتييك مبا يف ذلك مراجعة كامريات يجب عىل املرشف االرشاف عىل 

 .التوقيت االحتياطية

 SW2.2.2املرشف مسؤول عن تدقيق النتائج الصادرة عن طابعة الكمبيوتر. 

 SW 2.2.3 املرشف مسؤول عن تدقيق املعلومات الصادرة املتعلقة بعملية تبادل نزول السباحني يف

 .ن اي انطالق مبكرسباقات التتابع وابالغ الحكم ع
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 SW 2.2.4ميكن للمرشف اعادة عرض رشيط الفيديو املستخدم للتوقيت لتأكيد االنطالق املبكر. 

 SW 2.2.5 يجب عىل املرشف ان يتفقد االنسحابات بعد التصفيات او النهائيات وان يقوم بإدخـال

 .قر النتائج فور ظهورهاالنتائج عىل االستامرات الرسمية ويقوم برتتيب جميع االرقام الجديدة وي

 

 SW 2.3آذن البدء: 

 SW 2.3.1 يكون آلذن البدء السيطرة الكاملة عىل السباحني منذ اللحظة التي يشعره بها الحكم ان

 SWتعطى البداية طبقا للامدة . وحتى بداية السباق) SW 2.1.5(السباحني قد اصبحوا تحت سيطرته 

4. 

 SW 2.3.2عن السباح الذي تسبب بتأخري البداية او تعمد عدم اطاعة عىل آذن البدء ابالغ الحكم 

االوامر او اي سوء سلوك اخر يحدث عند البداية، لكـن للحكـم فقـط حـق اسـتبعاد الـسباح املتـسبب 

 .بالتأخري او عدم اطاعة االوامر او القيام بسوء السلوك

 SW 2.3.3خضع لقرار الحكم فقطآلذن البدء السلطة يف تقرير مدى عدالة البداية ولكن ذلك ي. 

 SW 2.3.4 مـرت 5عند بداية السباق يجب عىل آذن البدء ان يقف عىل جانب املسبح وعىل مـسافة

أو سـامع إشـارة البـدء ويـستطيع / تقريبا من حافة البدء للمسبح بحيث يـستطيع امليقـاتيون رؤيـة و

 .السباحون سامع االشارة

 

 SW 2.4معد السباق: 

 SW 2.4.1ق تجميع السباحني قبل بداية كل سباقعىل معد السبا. 

 SW 2.4.2 املـادة (عىل معد السباق ابالغ الحكم عن أي مخالفة تتعلق باالعالنـات التـي يالحظهـا

GR6 (وعن عدم حضور اي سباح اثناء النداء عليه. 
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 SW 2.5رئيس مراقبي الدوران: 

 SW 2.5.1ران يـؤدون واجبـاتهم طـوال عىل رئيس مراقبـي الـدوران التأكـد مـن أن مراقبـي الـدو

 .السباق

 SW 2.5.2 يستلم رئيس مراقبي الدوران التقارير من مراقبي الدوران يف حـال وجـود اي مخالفـات

 ً.ويقوم بدوره بتسليمها للحكم فورا

 

 SW 2.6مراقبو الدوران: 

 SW 2.6.1يتم تعيني مراقب دوران واحد لكل حارة عن كل نهاية للمسبح. 

 SW 2.6.2 مراقب دوران التأكد من أن السباحني التزموا بالقواعد الخاصة بالدوران وذلـك عىل كل

يجـب عـىل مراقبـي . منذ بدء اخر رضبة ذراع قبل اللمس وحتى اكتامل اول رضبة ذراع بعـد الـدوران

الدوران عند الطرف املخصص للبداية يف املسبح التأكد من أن السباحني التزموا بالقواعـد الخاصـة منـذ 

يجب عىل مراقبي الدوران عند الطرف املخـصص للنهايـة التأكـد . ية وحتى اكتامل اول رضبة ذراعالبدا

 .ايضا من ان السباحني انهوا السباق طبقا للقواعد الخاصة بكل سباق

 SW 2.6.3 مرت عىل كل مراقب دوران والذي يتواجـد 1500 و800يف املسابقات الفردية للمسافات 

ة تسجيل عدد االشواط التي ينهيها السباح يف حارته وان يبقي السباح يف حارته يف الطرف املقابل للبداي

) Lap Cards(وأن يبقي السباح عىل علم بعـدد االشـواط املتبقيـة لـه وذلـك بواسـطة عـداد االشـواط 

 .وميكن استخدام االجهزة النصف اتوماتيكية مبا يف ذلك اظهار عدد اللفات تحت املاء

 SW 2.6.4مرت عىل كـل مراقـب دوران عنـد الطـرف 1500 و800ات الفردية للمسافات يف املسابق 

 مرت، وميكن 5+املخصص للبداية ان يقوم باعطاء اشارة تنبيه عندما يبقى للسباح الذي يف حارته طولني 

اشـارة التنبيـه ميكـن ان تكـون عـن .  مـرت5تكرار اشارة التنيبه بعد الدوران حتى قطع السباح ملـسافة 

 .رة او جرسطريق صاف

 SW 2.6.5 عىل كل مراقب دوران عند الطـرف املخـصص للبدايـة يف سـباقات التتـابع

  ًتحديــد اذا كــان الــسباح الــذي عليــه الــدور مالمــسا ملنــصة البــدء لحظــة ملــس الــسباح
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عنــد تــوفر االجهــزة االتوماتيكيــة الخاصــة بتــسجيل االنطالقــات فإنــه يجــب . املتقــدم لحــائط البدايــة

 .SW 13.1 للامدة استخدامها طبقا

 SW 2.6.6 يجب عىل مراقبي الدوران كتابة تقرير عن اي مخالفة حـدثت بالتفـصيل مـع املتوقيـع

عىل التقرير عىل ان يتضمن التقرير اسم السباق ورقم الحاره ونوع املخالفة حيـث يقـوم بتـسليمه اىل 

 ً.رئيس مراقبي الدوران الذي بدوره يقوم بتسليمه اىل الحكم فورا

 

 SW 2.7قضاة األداء: 

 SW 2.7.1عىل قضاة األداء اتخاذ مواقعهم عىل جانبي املسبح. 

 SW 2.7.2 يجب عىل كل قايض اداء التأكد من أن القواعد املتعلقة بنوع السباحة الخاصة بالسباق

 .مطبقة وعليه مراقبة الدورانات والنهايات ملساعدة مراقب الدوران

 SW 2.7.3قريـر للحكـم عـن أي مخالفـة حـدثت أثنـاء سـري الـسباق مـع عىل قضاة األداء كتابة ت

 .التوقيع عىل التقرير عىل أن يتضمن التقرير اسم السباق ورقم الحارة ونوع املخالفة

 

 SW 2.8رئيس امليقاتيني: 

 SW 2.8.1 يقوم رئيس امليقاتيني بتحديد اماكن جلوس جميع امليقاتيني وتعيني الحـارات املـسؤولني

يف حـال عـدم اسـتخدام اجهـزة التحكـيم .  ميقـاتيني لكـل حـارة3حسن أن يـتم تعيـني من املست. عنها

االتوماتيكية يجب تعيني ميقاتيني اثنني اضافيني ليحل احدهام فورا محل امليقايت الذي مل تعمـل سـاعته 

 3عنـد اسـتخدام . او توقفت عن العمل اثناء الـسباق او ألي سـبب اخـر مل ميكنـه مـن أخـذ التوقيـت

 . رقمية لكل حارة فإن الزمن النهايئ والرتتيب يحدد من خالل الزمنساعات
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SW 2.8.2 عنام ال يتوفر اال ميقايت واحد فقط لكل حارة، يجب تعيني ميقايت اضايف يف حالة تعطـل 

احدى الساعات باالضافة اىل انه يجب عىل رئيس امليقـاتيني دامئـا اخـذ توقيـت املتـسابق األول يف كـل 

 .تصفية

 SW 2.8.3 يقوم رئيس امليقاتيني بجمع البطاقات املسجل عليها الزمن مـن امليقـاتيني يف كـل حـارة

 .ويقوم مبعاينة ساعاتهم اذا لزم االمر

 SW 2.8.4 يجب عىل رئيس امليقاتيني تسجيل او التأكد من الزمن الرسـمي املوجـود عـىل البطاقـة

 .لكل حارة

 

 SW 2.9امليقاتيون: 

 SW 2.9.1اخذ زمن السباحني يف الحارة املخصصة له طبقا للامدة عىل كل ميقايت SW 11.3 يجب ،

املصادقة عىل صحة الساعات من قبل اللجنة املنظمة وان تكون اللجنة املنظمة راضية عن سالمة عمل 

 .الساعات

 SW 2.9.2 عىل كل ميقايت تشغيل ساعته لحظة اعطاء اشارة البدء وعليه ايقافهـا لحظـة اسـتكامل

ميكن لرئيس امليقاتيني اعطاء تعليامت للميقاتيني حول تـسجيل ازمنـة .  الذي يف حارته السباقاملتسابق

 . مرت100ملسافات محددة يف السباقات التي تزيد عن 

 SW 2.9.3 فــور انتهــاء الــسباق يقــوم امليقــاتني املخصـصني لكــل حــارة بتــسجيل أزمنــة ســاعاتهم 

. وعرض ساعاتهم لرئيس امليقاتيني للتفتيش اذا ما طلب ذلكعىل البطاقة وتسليمها إىل رئيس امليقاتيني 

عند صافرة قصرية من الحكم معلنـه الـسباق ) تصفري الساعات(يتم إلغاء الزمن املسجل عىل الساعات 

 .التايل

 SW 2.9.4 اذا مل يتم استخدام نظام إعادة عرض الفيديو)Video backup system ( قد يكون من

 . الكامل من امليقاتيني حتى وان تم استخدام أجهزة التحكيم االتوماتيكيةالرضوري استخدام العدد

 SW 2.10رئيس قضاة النهاية اذا لزم األمر: 
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 SW 2.10.1 يجب عىل رئيس قضاة النهاية تعيني موقع كـل قـايض نهايـة والرتتيـب الـذي سـيكون

 .مسؤول عنه

 SW 2.10.2ع بطاقات النتـائج املوقـع عليهـا مـن بعد انتهاء السباق يقوم رئيس قضاة النهاية بجم

 .كل قايض نهاية ويثبت النتائج والرتتيب ويرفعها فورا إىل الحكم

 SW 2.10.3 عندما يتم استخدام أجهزة التحكيم االتوماتيكية يجب عىل رئيس قضاة النهاية تقريـر

 .النهاية وفقا ملا سجلته األجهزة بعد كل سباق

 

 SW 2.11ألمرقضاة النهاية إذا لزم ا: 

 SW 2.11.1 يجب عىل قضاة النهاية اخذ أماكنهم عـىل منـصة مرتفعـة عـىل امتـداد خـط النهايـة

بحيث ميتلكون يف كل األوقات رؤية واضحة ملجرى السباق وخط النهاية ما مل يعهد لهم بتشغيل اجهزة 

 .اقعند نهاية السب) push – button(التحكيم االتوماتيكية وذلك بالضغط عىل زر التشغيل 

 SW 2.11.2 بعــد نهايــة كــل ســباق عــىل قــضاة النهايــة تحديــد وتقريــر ترتيــب الــسباحني طبقــا

) push – button(قـضاة النهايـة غـري املكلفـون بالـضغط عـىل زر التـشغيل . للتعليامت املعطاة لهـم

 .محظور عليهم العمل كميقاتيني يف نفس السباق

 SW 2.12 لاللعاب االوملبية وبطوالت العاملما عدا" (طاولة التسجيل"مكتب السيطرة .( 

 SW 2.12.1 رئيس التسجيل مسؤول عن تدقيق النتـائج الـصادرة عـن طابعـة الكمبيـوتر او نتـائج

عـىل رئـيس التـسجيل مـشاهدة الحكـم يوقـع عـىل . االزمنة والرتتيب لكل سباق يسلم له مـن الحكـم

 .النتائج

 SW 2.12.2عد التصفيات او النهائيات وادخـال النتـائج عىل رئيس التسجيل مراجعة االنسحابات ب

عىل االستامرات الرسمية وعمل قامئة باالرقام القياسية الجديـدة وتثبيتهـا مـع تـسجيل النقـاط اذا لـزم 

 .االمر
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 SW 2.13االداريون واتخاذ القرار: 

 SW 2.13.1رتطت عىل االداريون اتخاذ قراراتهم بشكل ذايت ومستقل عن بعضهم البعض اال اذا اشـ

 .قواعد السباحة غري ذلك

 

 SW 3ترتيب التصفيات، شبه النهايئ والنهايئ: 

قوائم البداية لجميع الفعاليات يف االلعاب االوملبية، بطوالت العامل، البطوالت االقليمية واملـسابقات 

 :االخرى التابعة لالتحاد الدويل للسباحة يجب ان ترتب عىل النحو التايل

 SW 3.1التصفيات: 

 SW 3.1.1 تسجل عىل استامرات املشاركة او عرب االنرتنت، حسب ما هو مطلوب افضل االزمنـة

التنافسية للمشرتكني التـي حققوهـا خـالل الفـرتة التأهيليـة املعلـن عنهـا التـي تـسبق اخـر موعـد 

الـسباحون الـذين ال يقـدمون . للمشاركة بالبطولة حيث تقوم اللجنة املنظمـة برتتيبهـا وفـق الـزمن

االزمنـة . ت مسجلة رسميا سـوف يعتـربون األبطـأ وسـوف يرتبـون يف آخـر القامئـة بـدون زمـناوقا

يتم ترتيب الـسباحني يف الحـارات طبقـا .  املتامثلة او الذين ليس لديهم أزمنة يرتبون حسب القرعة

مـة يتم ترتيب السباحني يف التـصفيات طبقـا الزمنـتهم املقد. SW 3.1.2لالجراءات الواردة يف املادة 

 :منهم كام ييل

 SW 3.1.1.1اذا كان هناك تصفية واحدة فيتم اعتبارها نهايئ وتقام فقط خالل فرتة النهائيات. 

 SW 3.1.1.2 اذا كان هناك تصفيتان فيتم وضع السباح االرسع يف التـصفية الثانيـة والـسباح الـذي

الثانيـة والـذي يليـه يف التـصفية يليه يف الرسعة يف التصفية االوىل والـذي يليـه يف الـرسعة يف التـصفية 

 .الخ...االوىل

 SW 3.1.1.3 مـرت، 800مـرت، 400اذا كان هناك ثالثة تصفيات فيام عدا سباقات

   مــرت فيــتم وضــع الــسباح االرسع يف التــصفية الثالثــة والــسباح الــذي يليــه1500
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ح الرابع من حيث الـرسعة يف الرسعة يف التصفية الثانية والذي يليه يف الرسعة يف التصفية االوىل والسبا

يف التصفية الثالثة والخـامس مـن حيـث الـرسعة يف التـصفية الثانيـة والـسادس مـن حيـث الـرسعة يف 

 .الخ...التصفية االوىل والسابع يف التصفية الثالثة

SW 3.1.1.4 مـرت 1500مـرت، 800مـرت، 400 اذا كان هناك اربع تصفيات او اكرث فيام عـدا سـباقات 

التـصفية التـي تـسبق .  اعـالهSW 3.1.1.3 ثالثـة تـصفيات يف الـسباق طبقـا للـامدة فيتم ترتيب اخـر

التصفيات الثالث االخرية يجب ان تضم باقي ارسع السباحني والتصفية التـي تـسبق التـصفيات االربـع 

يجب ترتيـب الحـارات بـشكل تنـازيل طبقـا لألزمنـة . الخ...االخرية يجب ان تضم باقي ارسع السباحني

 . ادناهSW 3.1.2 خالل كل تصفية مبا يتامشيى والنموذج املذكور يف املادة املقدمة

SW 3.1.1.5 م يجـب ترتيـب اخـر تـصفيتني طبقـا للـامدة 1500م و800م و400 يف سـباقاتSW 

3.1.1.2. 

SW 3.1.1.6اذا كان هناك تصفيتان او اكرث لكل سباق فيجب ان ال يقل عدد السباحني يف .  استثناء

 .ثالثة سباحني اال يف حالة االنسحاب واالستبعاداي تصفية عن 

SW 3.1.1.7 حـارات وكـان هنـاك ازمـان متـساوية للمركـز الثـامن يف 10 عندما يتـوفر مـسبح ب 

 عـن طريـق القرعـة بـني 9 مرت حرة، يتم اسـتخدام حـارة رقـم 1500 مرت حرة و 800تصفيات سباقات 

 وحارة رقم 9يتم استخدام حارة . تساوية للمركز الثامنيف حالة وجود ثالثة ازمان م. 9 والحارة 8الحارة 

 . وصفر9.8صفر عن طريقة القرعة للحارة 

SW 3.1.1.8 حارات يتم العمل باملادة رقم 10 عندما ال يتوفر مسبح ب SW 3.1.2. 

SW 3.1.2 حارة رقم ( مرت، ترتيب الحارات يجب ان يكون 50 باستثناء سباقات الـ

 عند اسـتخدام مـسبح بعـرش – حارة رقم صفر –مين للمسبح  تكون عىل الجانب اال1

بحث يتم وضع الـسباح او الفريـق ) حارات عند مواجه مسار السباق من حافة البدء

  االرسع يف الحــارة الوســطى للمــسبح الــذي يكــون عــدد حاراتــه فرديــة او يف الحــارة
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 املـسابح املـستخدم فيهـا عـرش يف.  حـارات8 او 6 عىل التوايل يف املسابح التـي تتكـون مـن 4 او 3رقم 

السباح صاحب افضل ثـاين زمـن يوضـع عـىل يـساره . 4حارات يتم وضع السباح االرسع يف الحارة رقم 

السباحون اصحاب االزمان املتامثلـة . ويوزع باقي السباحني بالتناوب ميني ويسار طبقا ألزمنتهم املقدمة

 . ذكر سابقايتم ترتيبهم يف الحارات بالقرعة وحسب النمط الذي

SW 3.1.3 مرت فإن السباقات ميكن ان تكون من مكـان 50 مرت عىل مسابح 50 عندما تقام سباقات 

البداية املعتاد اىل مكان الدوران او من مكان الدوران اىل مكان البداية وحسب تنسيب اللجنة املنظمـة 

عـىل . الـخ.... ، موقـع آذن البـدءويعتمد ذلك عىل عدة عوامل منها وجود األجهزة االتوماتيكية املالمئـة

بغض النظـر عـن . اللجنة املنظمة اعالم السباحني بقرارها حول تحديد مكان البداية قبل بدء املنافسات

مكان البداية فإنه يجب ترتيب السباحني يف نفس الحـارات التـي كـانوا سـريتبون فيهـا سـواء اذا كـانوا 

 .سبدؤن او ينهون من مكان البداية

SW 3.2النهايئ والنهايئ شبه  

SW 3.2.1 يف شبه النهايئ يتم ترتيب التصفيات كام يف املادة SW 3.1.1.2. 

SW 3.2.2 اذا مل تكن هنـاك رضورة القامـة التـصفيات التمهيديـة فيـتم تخـصيص الحـارات طبقـا 

قـا اذا اقيمت التصفيات التمهيدية او نصف النهايئ فيتم تخصيص الحارات طب.  اعالهSW 3.1.2للامدة 

 .عىل اية حال، استنادا عىل االزمان التي حققت يف مثل هذه التصفيات. SW3.1.2للامدة 

SW 3.2.3 من الثانية يف نفـس التـصفية او يف 1/100 اذا تساوت االزمنة املسجلة للسباحني بنسبة 

العرشين وذلـك حـسب / العارش او السادس عرش/ تصفيات مختلفة لنفس السباق سواء للمركز الثامن

 حارات فإنه يجب اقامة سباق لتحديد الـسباح الـذي سـينتقل للمـشاركة بالنهائيـات 10 او 8استخدام 

بعد انهاء جميع السباحني املعنيني تصفياتهم يف وقت يتفق عليه بني اللجنة املنظمة واالطراف املعينـة، 

ام سـباق لتحديـد اذا تطلـب االمـر يقـ. سباق اخر سوف يقام اذا تم تسجيل ازمنة متساوية مرة اخرى

 .البديل االول والثاين اذا تم تسجيل ازمنة متساوية
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SW 3.2.4 يف حالة استبعاد سباح او اكرث من شبه النهـايئ او النهـايئ فيـتم اسـتدعاء البـديل الـذي 

سيحل مكانه او مكانهم وفقا لتصنيفهم يف التصفيات او شبه النهـايئ ويجـب اعـادة ترتيـب الـسباق او 

دار كشوفات اضافية تتضمن تفصيالت التغيريات او التبديالت كام هو منـصوص عليـه السباقات مع اص

 .SW 3.1.2يف املادة 

SW 3.2.5 بالنسبة للتصفيات وشبه النهايئ والنهايئ يجب عىل السباحني الحضور اىل غرفـة االعـداد 

حني التوجه اىل غرفة بعد التفتيس عىل السبا. االوىل قبل موعد بداية سباقهم بعرشين دقيقة عىل االقل

 .االعداد النهائية

SW 3.3يف مسابقات اخرى ميكن استعامل نظام القرعة لتخصيص الحارات . 

 

SW 4البداية  

SW 4.1عنـد .  يف سباقات الحرة والصدر والفراشة والفردي املتنوع يجب ان تكون البداية بغطـسه

الـسباحني الـصعود عـىل منـصة البـدء من قبل الحكم يجب عـىل ) SW 2.1.5(اعطاء الصافرة الطويلة 

 يجب عليهم اخذ وضعية Take Your Marksوالبقاء هناك وعندما يعطي اذن البدء االمر خذ مكانك 

. وضعية اليـدين لـيس لهـا تـأثري. البداية فورا مع وجود قدم واحدة عىل االقل يف مقدمة منصة البداية

 .جميع السباحني ثابتنييجب عىل آذن البدء اعطاء اشارة البدء عندما يكون 

SW 4.2عنـد صـافرة .  البداية يف سباقات الظهر والتتابع املتنوع يجـب ان تكـون مـن داخـل املـاء

يجب عىل الـسباحني الـدخول فـورا اىل املـاء وعنـدما يقـوم الحكـم ) SW 2.1.5(الحكم الطويلة االوىل 

ري غري رضوري العودة ألخذ وضـعية باعطاء الصافرة الطويلة الثانية يجب عىل السباحني وبدون اي تأخ

 عندما يقوم جميـع الـسباحني باتخـاذ وضـعية البدايـة الـصحيحة يقـوم آذن البـدء .)SW 6.1(البداية 

يقـوم آذن البـدء بإعطـاء اشـارة البـدء عنـدما يكـون . Take Your Marks" خذ مكانـك"بإعطاء األمر 

 .جميع السباحني ثابتني
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SW 4.3طوالت العامل وبطوالت االتحاد الدويل للسباحة االخرى يكون األمـر  يف األلعاب االوملبية وب

 باللغة االنجليزيـة ويـتم اعـالن البدايـة مـن خـالل مكـربات صـوت Take Your Marks" خذ مكانك"

 .متعددة بحيث يتم تثبيت مكرب صوت لكل منصة بدء

SW 4.4تم اعطاء اشارة البدء قبل  اي سباح يبدأ السباق قبل اعطاء اشارة البدء يتم استبعاده واذا 

االعالن عن االستبعاد فإن الـسباق يجـب ان يـستمر ويـتم اسـتبعاد الـسباح او الـسباحون بعـد نهايـة 

اذا تم االعالن عن االستبعاد قبل اشارة البدء فإنه يجب عدم اعطاء اشـارة البـدء ولكـن يجـب . السباق

الـصافرة (دة اجراءات البداية بـصافرة طويلـة يقوم الحكم بإعا. ارجاع باقي السباحني والبدء من جديد

 .SW 2.1.5مبوجب املادة ) الطويلة الثانية لسباقات الظهر

SW 5السباحة الحرة  

SW 5.1 تعني السباحة الحرة أنه ميكن للسباح السباحة بأي طريقة يريدها فـيام عـدا يف سـباقات 

 اي طريقـة سـباحة مـا عـدا سـباحة الظهـر الفردي املتنوع او التتابع املتنوع فإن السباحة الحرة تعنـي

 .والصدر والفراشة

SW 5.2جزء من السباح يجب ان يلمس الحائط عند امتام كل طول وعند النهاية . 

SW 5.3 خالل السباق جزء من السباح يجب ان يشق سطح املـاء غـري انـه مـسموح لـه أن يكـون 

 مرت حيث انه عنـد هـذه النقطـة 15 تزيد عن مغمورا باملاء بالكامل خالل البداية والدوران وملسافة ال

 .يجب ان يكون الرأس قد شق سطح املاء

 

SW 6سباحة الظهر  

SW 6.1 قبل إشارة البدء يجب عىل السباحني ان يكونـوا مـصطفني يف املـاء مبواجهـة 

ــة ــابض البداي ــسكتني مق ــدين مم ــا الي ــون كلت ــث تك ــة بحي ــائط البداي ــىل. ح ــر ع   يحظ
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 . قنوات الرصف او ثني اصابع القدم عىل حافة قنوات الرصفالسباح الوقوف عىل أو يف

SW 6.2 عند اشارة البدء وبعد كل دوران يجب عىل الـسباح الـدفع والـسباحة عـىل ظهـره خـالل 

ميكـن ان يـشمل الوضـع الطبيعـي عـىل . SW 6.4السباق اال عند تنفيذ الدوران الذي سـريد يف املـادة 

 درجـة مـن الوضـع االفقـي وال يـرسي هـذا 90ىل ان ال تصل اىل الظهر حركة دوران الجسم اىل اعىل ع

 .الوضع عىل الرأس

SW 6.3غـري انـه مـسموح لـه ان يكـون .  خالل السباق جزء من السباح يجب ان يشق سطح املاء

بعـد البدايـة وعنـد كـل دوران مـسموح للـسباح ان . مغمورا باملاء بالكامل خالل الدوران وعند النهاية

 مرت حيـث انـه عنـد هـذه النقطـة يجـب ان يكـون 15اء بالكامل ملسافة ال تزيد عن يكون مغمور بامل

 .الراس قد شق سطح املاء

SW 6.4 عند تنفيذ الدوران يجب ان يكون هنـاك ملـس للحـائط بـأي جـزء مـن جـسم الـسباح يف 

كاسـتمرارية ًخالل الدوران ميكن للكتفني الدوران بشكل عمودي عىل الصدر يتبعها فورا . حارتها/ حارته

/ ًللحركة سحبة ذراع واحدة او يتبعها فورا كإستمرارية للحركة سحبة ذراعني متزامنتني يـتم اسـتخدامها

يجب عىل السباح ان يكون قد عاد اىل الوضعية عىل ظهره عنـد تركـه . استخدامهام للدخول يف الدوران

 .للحائط

SW 6.5حارتهـا /  عـىل ظهـره يف حارتـه عند نهاية السباق يجب عـىل الـسباح ملـس الحـائط وهـو

 .املخصصة

 

SW 7سباحة الصدر  

SW 7.1 بعد البداية وبعد كل دوران، عندما يكـون الـسباح مغمـورا باملـاء ميكـن لـه اخـذ سـحبة 

مسموح بركلة دولفني واحدة خالل سـحبة الـذراعني االوىل متبوعـة الركلـة . ذراعني كاملة لغاية الرجلني

 .الخاصة بسباحة الصدر
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SW 7.2 منذ بداية اول رضبـة ذراع بعـد البدايـة وبعـد كـل دوران يجـب ان يبقـى الجـسم عـىل 

من غري املسموح به لف الجسم ليصبح عىل الظهر يف اي وقت فيام عدا عند الدوران بعد ملـس . الصدر

الحائط حيث انه يجوز الدوران باي شكل من االشكال طاملـا كـان الجـسم عـىل الـصدر لحظـة فقـدان 

منذ البداية وطوال السباق يجب ان تكون الدورة الحركية بـرضبة ذراعـني واحـدة . ع الحائطاالتصال م

جميع حركـات الـذراعني يجـب ان تكـون متزامنـة وبـنفس . تتبعها ركلة رجلني واحدة وبنفس الرتتيب

 .املستوى االفقي وبدون حركة تبادلية

SW 7.3يجب ان يبقـى . ت، او فوق املاء يجب دفع اليدين لألمام معا من مستوى الصدر عىل، تح

املرفقني تحت املاء فيام عدا الرضبة االخرية قبل الـدوران وخـالل الـدوران وعنـد الـرضبة االخـرية عنـد 

محظور ارجاع اليدين خلـف خـط مفـصل الـورك . يجب ارجاع اليدين عىل او تحت سطح املاء. النهاية

 .ورانفيام عدا خالل الرضبة االوىل بعد البداية وبعد كل د

SW 7.4يجـب ان يخـرتق .  خالل كل دورة كاملة، جزء من رأس السباح يجب ان يخرتق سطح املاء

جميـع حركـات الـرجلني . الراس سطح املاء قبل دوران اليدين للداخل عند اقىص اتساع للسحبة الثانيـة

 .يجب ان تكون متامثلة ويف نفس املستوى االفقي بدون حركة تبادلية

SW 7.5 الحركـات . الخاص بدفع القدمني اسـتعدادا للركـل يجـب ادارة القـدمني للخـارج يف الجزء

اخـرتاق سـطح . SW 7.1التبادلية او ركالت الدولفني لالسفل غري مسموح بها ما عـدا مـا ورد يف املـادة 

 .املاء بالقدمني مسموح ما مل يتبعه رضبة دولفني لألسفل

SW 7.6ن يكون اللمس بكلتا اليدين معا  عند كل دوران وعند نهاية السباق يجب ا

عىل ان تكونا منفصلتني  يف نفس الوقت فوق أو اسفل مـستوى سـطح املـاء عنـد اخـر 

رضبة قبل الدوران وعند النهايـة مـسموح بعمـل سـحبة ذراعـني غـري متبوعـة بـرضبة 

 ميكـن للـرأس ان يكـون غاطـسا بعـد اخـر رضبـة ذراع قبـل اللمـس بـرشط ان . قدمني
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 .املاء يف اي مرحلة خالل اخر دورة كاملة او غري كاملة تسبق اللمسيخرتق الرأس سطح 

 

SW 8سباحة الفراشة  

SW 8.1 منذ بداية اول رضبـة ذراع بعـد البدايـة وعنـد كـل دوران يجـب ان يبقـى الجـسم عـىل 

من غري املسموح به التفـاف الـسباح عـىل ظهـره يف اي . مسموح بالركل عىل الجانب تحت املاء. الصدر

فيام عدا عند الدوران بعد ملس الحائط حيث انه يجوز الدوران بأي شكل من االشكال طاملا كان . وقت

 .الجسم عىل الصدر لحظة فقدان االتصال مع الحائط

SW 8.2 يجب جلب الذراعني لألمام معا فوق سطح املاء وارجاعهام للخلف معا تحت سـطح املـاء 

 .SW 8.5خاضع للامدة . يف وقت واحد خالل السباق

SW 8.3لـيس مـن الـرضوري ان .  جميع حركات الرجلني اىل اسفل واىل أعىل يجب تكـون متزامنـة

تكون الرجلني او القدمني عىل نفس املستوى، لكن يجب ان ال يكون هناك حركـة تبادليـة بيـنهام ومـن 

 .غري املسموح به أداء حركة الركل املستعملة يف سباحة الصدر

SW 8.4 نهاية السباق يجب ان يكون اللمس بكلتا اليدين معا عىل ان تكونـا  عند كل دوران وعند

 .منفصلتني يف نفس الوقت، فوق، أو اسفل مستوى سطح املاء

SW 8.5 عند البداية وعند الدوران مسموح للسباح بأداء رضبة رجلني واحدة او اكرث وسـحبة ذراع 

 به للسباح ان يكـون مغمـورا بالكامـل من املسموح. واحدة تحت املاء التي يجب ان ترفعه اىل السطح

 مرت وذلك عند البداية وبعد كل دوران وعند هذه النقطة يجب ان يخـرتق رأس 15ملسافة ال تزيد عن 

 .يجب ان يبقى السباح عىل السطح حتى الدوران التايل او النهاية. السباح سطح املاء
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SW 9سباحة املتنوع  

SW 9.1جـب عـىل الـسباح اداء االنـواع االربعـة للـسباحة وحـسب  يف مسابقات الفردي املتنوع ي

 .كل نوع يجب ان يغطي ربع مسافة.  حره– صدر – ظهر –فراشة : الرتتيب التايل

SW 9.2 يف مسابقات التتابع املتنوع يجب عىل الـسباحني اداء االنـواع االربعـة للـسباحة وحـسب 

 .   حره- فراشة – صدر –ظهر : الرتتيب التايل

SW 9.3ب انهاء كل مقطع حسب القواعد الخاصة به طبقا لنوع السباحة يج. 

 

SW 10السباق  

SW 10.1يجب ان تقام جميع السباقات الفردية بشكل منفصل حسب الجنس . 

SW 10.2عىل السباح الذي يسبح منفردا اكامل كامل املسافة حتى يتم احتساب النتيجة له ً. 

SW 10.3لسباق يف نفس الحاره التي بدأ منها يجب عىل السباح ان يبقى وينهي ا. 

SW 10.4 يف جميع املسابقات يجب عىل السباح اجراء اتـصال بـدين عنـد اداء الـدوران مـع نهايـة 

يجب اجراء الدوران من الحائط ومن غري املسموح به امليش او اخذ خطوة عىل قـاع . املسبح او الشوط

 .املسبح

SW 10.5ات الحـرة او الجـزء الخـاص بالـسباحة الحـرة يف  الوقوف عىل قـاع املـسبح خـالل سـباق

 .مسابقات املتنوع سوف لن يسبب يف شطب نتيجة السباح ولكن بدون ان مييش

SW 10.6من غري املسموح به سحب حبل الحارة ويسمح له ملسه او مسكه . 

SW.7 اعاقة سباح اخر عـن طريـق الـسباحة عـرب حـارة اخـرى او اعرتاضـه بـأي 

 اذا كان الخطـأ متعمـد. ي اىل شطب نتيجة السباح املخطيءطريقة اخرى سوف يؤد
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 .يجب عىل الحكم رفع تقرير بالواقعة اىل االتحاد املنظم واىل االتحاد التابع له السباح املخطيء 

SW 10.8 يحظر عىل السباح استخدام او لبس اي جهاز او بدلة سباحة ميكن ان يزيد او تزيد من  

مثـل القفـازات الوتريـة، زعـانف االيـدي وزعـانف ( ه خـالل املنافـسة رسعتها، طفوه او تحملـ/ رسعته

غري مسموح بـأي . ميكن ارتداء النظارات). الخ...القدمني، االساور الخاصة بتفريغ الشحنات، مواد الصقة

نوع من األرشطة الالصقة عىل الجسم اال اذا متت املوافقة عليه من لجنة الطب الريايض التابعة لالتحاد 

 . للسباحةالدويل

SW 10.9 اي سباح غـري مـشارك يف الـسباق ينـزل اىل املـاء خـالل الـسباق وقبـل ان ينهـي جميـع 

 .املتسابقون السباق يتم استبعاده من اول سباق له عىل جدول البطولة

SW 10.10وسباقات التتابع املختلط ميكن .  يجب ان يكون هناك اربعة سباحني يف كل فريق تتابع

االزمان املنفصلة املحققـة .  من سباح عدد اثنني من الذكور وسباح عدد اثنني من االناثتتكون. ان تقام

 .يف هذه السباقات ال ميكن اعتامدها لألرقام القياسية، أو كأرقام تأهيلية

SW 10.11 يف سباقات التتابع، يجب شطب نتيجة فريق السباح الذي تفقـد اقدامـه االتـصال مـع 

 .زميله املتقدم بلمس الحائطمنصة البدء قبل ان يقوم 

SW 10.12بخالف السباح املخصص لسباحة ذلك الطول، يتم شـطب نتيجـة سـباق فريـق التتـابع  

 اذا نزل احد اعضاء الفريق اىل املاء خالل السباق قبل ان ينهـي جميـع الـسباحني مـن الفـرق االخـرى 

 .السباق

SW 10.13قبل السباق، ميكـن ألي عـضو يف  يجب تسمية اعضاء فريق التتابع وتسلسل مشاركتهم 

فريق التتابع املشاركة ملرة واحـدة فقـط يف الـسباق، ميكـن التغيـري يف تـشكيلة فريـق التتـابع مـا بـني 

التصفيات والنهائيات لسباق ما عىل ان يكون من ضمن القامئة املقدمة من االتحـاد املعنـي للمـشاركة 

فقـط ميكـن . القامئة يتم شطب نتيجـة الفريـقبهذا السباق اذا حدث خطأ يف تسلسل السباحة حسب 

 .تبديل احد اعضاء الفريق يف حالة تقديم تقرير طبي بحالة طارئة
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SW 10.14 اي سباح ينهي السباق او املسافة املخصصة له يف سباق التتابع يجب ان يغادر املـسبح 

 ارتكب الـسباح او يف ارسع وقت ممكن دون ان يعيق اي سباح اخر مل منهي سباقه بعد واذا حدث ان

 .فريقه هذا الخطأ فيتم شطب نتيجة الفريق

SW 10.15 اذا حدث خطأ ادى اىل ضياع فرصة محققة ألحد السباحني فللحكـم الحـق يف الـسامح 

لهذا السباح يف املشاركة يف التصفية التالية واذا حدث هذا الخطـأ يف النهائيـات او يف التـصفية االخـرية 

 .سباقها/ قهفمن حق الحكم اعادة سبا

SW 10.16 من غري املسموح به ضبط رسعة السباح وال استخدام اي اداة او اتخاذ خطة لهـا نفـس 

 .التأثري

 

SW 11التوقيت  

SW 11.1 يجب ان تكون عملية اسـتخدام اجهـزة التحكـيم االتوماتيكيـة تحـدت ارشاف االداريـني 

سـطة االجهـزة االتوماتيكيـة لتحديـد الفـائز، يجب استخدام االزمنة املـسجلة بوا. املعينيني لهذه الغاية

املراكز واالزمنة املسجلة بواسطة االجهزة االتوماتيكية . وترتيب جميع املراكز واالزمنة الخاصة بكل حاره

يف السباق الذي تتعـرض فيـه االجهـزة االتوماتيكيـة للفـشل بقيـاس . لها االولوية عىل قرارات امليقاتيني

جود خلل باالجهزة او يفشل السباح يف تشغيلها يتم اعتامد االزمنـة املـسجلة االزمنة او يظهر بوضوح و

 ).SW 13.3انظر املادة . (من قبل امليقاتيني

SW 11.2 فقـط مـن الثانيـة، 1/100 عند استخدام االجهزة االتوماتيكية يتم تسجيل النتائج بنسبة 

ثالـث سـوف لـن يـسجل او لـن يـتم  متاحا فإن الرقم العـرشي ال1/1000عندما يكون التوقيت بنسبة 

يف السباق الذي فيه ازمنة متساوية، يحصل جميع السباحني الذين . استخدامه لتحديد الزمن او الرتتيب

االزمنة املعلنـة عـىل اللوحـة االلكرتونيـة .  من الثانية عىل نفس املركز1/100سجلوا نفس الزمن بنسبة 

 . من الثانية1/100يجب ان تظهر فقط بنسبة 
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SW 11.3التوقيت اليدوي يجب ان يتم مـن .  اي اداة توقيت يعتمدها االداري تعترب ساعة توقيت

جميـع . قبل ثالثة ميقاتيني يتم تعيينهم او املوافقة عليهم مـن قبـل االتحـاد العـضو يف الدولـة املعنيـة

ليدوي يجب التوقيت ا. الساعات يجب ان تكن مضمونة الجودة والدقة بحيث تنال رضا الهيئة املنظمة

اذا مل يتم استخدام االجهزة االتوماتيكية يتم الفصل بـشأن التوقيـت .  من الثانية1/100ان يكون بنسبة 

 :اليدوي كام ييل

SW 11.3.1 ،اذا سجلت ساعتني من الثالث ساعات نفس الزمن واختلف الـزمن يف الـساعة الثالثـة 

 .افإن الزمنني املتامثلني سوف يكونا هام املعتمدين رسمي

SW 11.3.2 اذا اختلف الزمن يف الثالث ساعات، فإن الساعة التـي سـجلت الـزمن األوسـط سـوف 

 .يكون زمنها هو الزمن املعتمد

SW 11.3.3 اذا اشتغلت ساعتني فقط من الثالث ساعات فإن متوسط الساعتني سوف يكون الـزمن 

 .املعتمد

SW 11.3.4ه فإن هذا الشطب يجـب ان يـسجل  اذا تم شطب نتيجة السباح خالل السباق او بعد

 .يف النتائج الرسمية لكن دون تسجيل الزمن او املركز او االعالن عنهام

SW 11.3.5 يف حالة الشطب يف التتـابع، فـإن املراحـل القانونيـة حتـى مرحلـة الـشطب يجـب ان 

 .تسجل يف النتائج الرسمية

SW 11.3.6 مـرت يجـب تـسجيلها للـسباح األول 100 مرت والـ 50 خالل التتابعات جميع مراحل الـ 

 .ونرشها يف النتائج الرسمية

 

SW 12األرقام القياسية العاملية  

SW 12.1 مرت تكون املسافات واألنواع التـايل هـي 50 فيام يتعلق باألرقام القياسية العاملية ملسابح 

 :املعرتف بها لكال الجنسني

 . مرت1500 و 800، 400، 200، 100، 50   الحرة

  مرت200، 100، 50   رالظه
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  مرت200، 100، 50   الصدر

  مرت200، 100، 50   الفراشة

  مرت400 و 200  ي املتنوع الفرد

  مرت200 × 4  و 100 × 4  تتابع الحرة

  مرت100 × 4  تتابع املتنوع 

  مرت متنوع100 × 4  حرة100 × 4  تتابع مختلط 

SW 12.2 مرت تكون املسافات واألنواع التالية هـي 25 فيام يتعلق باألرقام القياسية العاملية ملسابح 

 :املعرتف بها لكال الجنسني

 . مرت1500 و 800، 400، 200، 100، 50   رةالح

  مرت200، 100، 50   الظهر

  مرت200، 100، 50   الصدر

  مرت200، 100، 50   الفراشة

  مرت400 و 100،200   الفردي املتنوع

  مرت 200 × 4  و 100 × 4 و 0.50×4  تتابع الحرة

  مرت 100 × 4 و0.50×4  تتابع املتنوع 

  مرت متنوع50 × 4 ة حر50 × 4  تتابع مختلف 

SW 12.3يجب ان يكون اعضاء فريق التتابع من نفس الجنسية . 

SW 12.4 جميع اآلرقام يجب ان تكون خالل منافسات طلب التحطيم او يف سباق فردي لتحطـيم 

الزمن وان تقام يف العلن وان يتم االعالن عنها يف وسائل االعالن قبل ثالثـة ايـام عـىل االقـل مـن اجـراء 

اذا تـم محاولـة . يتم املوافقة عىل سباق الفردي لتحطيم الزمن من قبل عضو االتحـاد الـدويل. ولةاملحا

تحطيم الزمن خالل املنافسات فلن يكون من الرضوري االعالن عنها قبل ثالثة ايام عىل االقل من اجراء 

 .املحاولة
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SW 12.5.1 يجب اعتامد طول كل حارة يف املسبح من قبل مساح او من قبـل اي موظـف مؤهـل 

 .يعني لهذه الغاية او يتم املوافقة عليه من قبل االتحاد العضو يف الدولة التي يقام فيها املسبح

SW 12.5.2ه يف ختـام كـل  عند استخدام القواطع املتحركة قياس طول الحارة يجب املـصادقة عليـ

 .فرتة يتم فيها تحطيم رقم قيايس

SW 12.6 يتم اعتامد األرقام القياسية العاملية فقط اذا تـم تـسجيلها عـن طريـق اجهـزة التحكـيم 

االتوماتيكية او اجهزة التحكيم النصف اتوماتيكية يف حال عجز اجهزة التحكيم األتوماتيكية عن القيـام 

 .بذلك

SW 12.7العاملية فقط عندما يكون لسباحني مرتدين بدلـة الـسباحة املعتمـدة  يتم تثبيت االرقام 

 .من االتحاد الدويل للسباحة

SW 12.8 مـن الثانيـة ارقامـا قياسـية متـساوية والـسباحني 1/100 تعترب االزمنة املتساوية بنـسبة 

 ميكن رفع رقم ".حاميل الرقم القيايس املشرتك"الذين يحصلون عىل هذه االزمنة املتساوية يطلق عليهم 

يف السباق الذي يتم فيه التعادل وتـم فيـه تحطـيم . الفائز فقط يف السباق العتامده كرقم قيايس عاملي

 .رقم يعترب كل سباح حقق نفس الرقم فائزا

SW 12.9لن يتم االعـرتاف بـأي رقـم .  يتم تثبيت االرقام العاملية التي يتم تحقيقها يف املياه العذبة

 .بأي نوع من أنواع مياه البحار او املحيطاتعاملي تم تحقيقه 

SW 12.10 ميكن للسباح االول يف سباق التتابع ما عدا يف تتابع املختلط ان يتقـدم بطلـب تحطـيم 

يجب عىل السباح االول يف فريق التتابع اكامل املسافة املخصصة له طبقا للرشوط يك . رقم قيايس عاملي

اذا ارتكـب فريقـه خطـأ بعـد ان يكـون قـد اسـتكمل املـسافة . لـهيتم احتساب الرقم القيايس العاملي 

 .املخصصة له فإن هذا ال يلغي االنجاز الذي حققه

SW 12.11 ميكن للسباح يف السباقات الفردية ان يتقدم بطلـب تحطـيم رقـم قيـايس 

عاملي ملسافة محددة بناء عىل طلب محدد منه او مـن مدربـه او مـدير الفريـق للحكـم 

او اذا كانــت املــسافة املحــددة ميكــن تــسجيلها بواســطة اجهــزة التحكــيم لقيــاس زمنــه 
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يجب عىل هذا السباح اكامل املسافة املخصصة لهذا السباق حتى يتم اعتامد الزمن الـذي . االتوماتيكية

 .حققه للمسافه املحددة

SW 12.12ية  طلبات تحطـيم االرقـام القياسـية العامليـة يجـب ان تقـدم عـىل االسـتامرات الرسـم

لالتحاد الدويل للسباحه من قبل السلطات املختـصة عـن تنظـيم املـسابقة او اللجنـة املنظمـة عـىل ان 

تكون موقعة من قبل املمثل املعتمد التحاد الدولة التابع لهـا الـسباح يـشهد مـن خاللهـا انـه قـد تـم 

) DC 5.3.2(ة االلتزام بجميع القواعد مبا فيها شـهادة تثبـت ان نتيجـة فحـص املنـشطات كانـت سـلبي

اربعـة عـرش يومـا مـن ) 14(يجب رفع االستامرات اىل السكرتري الفخري لالتحاد الدويل للسباحة خالل 

 .تحقيق االنجاز

SW 12.13 طلب اعتامد الرقم القايس العاملي الـذي تـم تحطيمـه ان يرفـع اىل الـسكرتري الفخـري 

ًنجاز سـواء كـان ذلـك برقيـا او عـن طريـق سبعة ايام من تحقيق اال) 7(لالتحاد الدويل للسباحة خالل 

 .التلكس او عن طريق الفاكس

SW 12.14 عىل اتحاد الدولة التابع لها الـسباح رفـع رسـالة عـن االنجـاز الـذي حققـه الـسباح اىل 

السكرتري الفخري لالتحاد الدويل للسباحة للعلم واتخاذ ما يلزم، اذا كان االمر يستدعي ذلك، للتأكد من 

 .ة الرسمية قد تم ارسالها من قبل الجهة املختصةان االستامر

SW 12.15 عند تسلم االستامرة الرسمية والرضـا عـن جميـع املعلومـات الـواردة فيهـا والتـي مـن 

ضمنها شهادة تثبت ان نتيجة فحص املنشطات كانت سلبية وبعد التأكد من صـحة جميـع املعلومـات 

 باالعالن عن الرقم القيايس العاملي الجديـد ويتأكـد مـن يقوم السكرتري الفخري لالتحاد الدويل للسباحة

 .نرشه، ويتأكد من ان االشخاص الذين تم قبول طلباتهم قد تم منحهم شهادات رسمية بذلك

SW 12.16بطوالت العـامل وكـأس العـامل يـتم ، جميع االرقام التي يتم تحقيقها يف االلعاب االوملبية 

 .اعتامدها تلقائيا

SW 12.17تسجيل رقم قيايس دون اتباع االجراءات املوضحة يف املادة  اذا تم SW 

  فيكــون لالتحــاد املعنــي الحــق يف التقــدم بطلــب اىل ســكرتري االتحــاد الــدويل 12.13
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للسباحة يطلب فيه اعتامد الرقم الذي تم تسجيله كرقم قيايس عاملي جديد، وللسكرتري العـام الـسلطة 

 .صحة ما جاء يف الطلبيف اعتامد هذا الرقم بعد التأكد من 

SW 12.18 ،اذا تم قبول الرقم العاملي املرسل بواسـطة منـوذج مـن قبـل االتحـاد الـدويل للـسباحة 

يقوم السكرتري الفخري بإرسال شهادة دبلوم موقعه من الرئيس والسكرتري الفخـري اىل االتحـاد العـضو 

صـدار شـهادة دبلـوم خامـسة اىل جميـع يـتم ا. التابع له الـسباح لتـسليمها اىل الـسباح اعرتافـا بأدائـه

 .االتحادات االعضاء التي تحقق فرقها للتتابع رقام عامليا وتظل هذه الشهادة يف حوزة االتحاد العضو
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WORLD RECORD APPLICATION FORM 

1. Stroke (freestyle، backstroke، butterfly، breaststroke or individual medley) 

 

2. Length of event 

 ___________________________ 

3. Length of course (circle one).          25 metre                  50 metre 

___________________________ 

4. Name and country of swimmer  

___________________________ 

5. Relay team names in order of competing  

1 _____________________________________________ _______ // ______ //__________ 

2 ____________________________________________ _______ // ______ //__________ 

3 ___________________________________________ _______ // ______ //__________ 

4 __________________________________________ _______ // ______ //_________ 

6. Local time and date of race  

_______________________________________________________________________ 

7. Time. 

 _______________________________________________________________________ 

8. Manufacturer of Electronic Equipment. 

_______________________________________________________________________ 

9. Name of the competition 

 _______________________________________________________________________ 

10. City at which the race took place and name of pool 

 _______________________________________________________________________ 

11. Name of the Federation approving this application. 

 _______________________________________________________________________ 

12. Was the course measured by a qualified person in accordance with SW 12.5.1 and SW 12.5.2 

_______________________________________________________________________ 

13. Was the water still?  

_______________________________________________________________________ 

14. please indicate type of  swimming  pool  water  : fresh ____sea water ____ ocean  water 

_______________________________________________________________________ 
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15. Was the race in an indoor or outdoor pool?  

_______________________________________________________________________ 

16 Please indicate the following relating to the swimsuit worn by the swimmer(s): 

Manufacturer _________________________________________ 

Model ________________________________________________ 

FINA reference Number ________________________________ 

17. Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race? 

________________________ 

Where did the doping control take place? 

_______________________________________________________________________ 

Who supervised the Doping Control? (Print  name)  

_______________________________________________________________________ 

18. In my opinion all FINA Rules have been met Name of referee:  

_______________________________________________________________________ 

  Signature of referee 

 _______________________________________________________________________ 

NOTE: All applications must be sent to the FINA Honorary Secretary in accordance with FINA 

Rule SW 12. / In order to have this application approved، a negative doping test 

certification must be attached (SW 12.12 and DC 5.3.2.)  
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SW 13اجراءات التحكيم االتوماتييك  

SW 13.1 عندما يتم استخدام االجهزة االتوماتيكية يف اي مسابقة انظر املادة FR 4 فإنـه لتحديـد 

الرتتيب واألزمنة واالنطالقات التي متت باستخدام هذه االجهزة األفـضلية عـىل القـرارات الـصادرة مـن 

 :امليقاتيني

SW 13.2أو االزمنة ألحد السباحني او اكرث /زة االتوماتيكية يف تسجيل الرتتيب و عندما تفشل االجه

 :يف السباق

SW 13.2.1اعتامد جميع االزمنة والرتتيب املتوفرة من االجهزة االتوماتيكية . 

SW 13.2.2اعتامد جميع االزمنة والرتتيب املتوفرة من العنرص البرشي . 

SW 13.2.3يتم تحديد املراكز كام ييل  : 

SW 13.2.3.1 السباح الذي الذي لديه ترتيب وزمن مسجلني من قبل االجهزة االتوماتيكية يحتفظ 

بهام ويتم مقارنتهام برتتيب وازمنة السباحني االخرين الذين تم تسجيل ترتيبهم وازمنتهم مـن االجهـزة 

 .االتوماتيكية

SW 13.2.3.2توماتيكية يتم احتساب ترتيبه  السباح الذي مل يتم تسجيل ترتيبه من قبل االجهزة اال

بالنسبة لباقي املتسابقني من خالل زمنه املسجل بواسطة االجهزة االتوماتيكية مع باقي ازمنة السباحني 

 .املسجلة بواسطة االجهزة األتوماتيكية

SW 13.2.3.3 السباح الذي ليس لديه ترتيب وزمن مـسجلني مـن قبـل االجهـزة االتوماتيكيـة يـتم 

يق زمنه املسجل بواسـطه االجهـزة النـصف اتوماتيكيـة او عـن طريـق الـساعات الثالثـة ترتيبه عن طر

 .الرقمية

SW 13.3يتم تحديد الزمن الرسمي كام ييل : 

SW 13.3.1 الزمن الرسمي الذي يتم تسجيله من قبل االجهزة االتوماتيكية لجميع السباحني يكون 

 .هو الزمن املعتمد

SW 13.3.2الـسباحني الـذين مل يـتم تـسجيل زمـنهم عـن طريـق االجهـزة  الزمن الرسمي لجميـع 

االتوماتيكية يتم اعـتامد ازمنـتهم عـن طريـق الـثالث سـاعات رقميـة او عـن طريـق االجهـزة النـصف 

 .اتوماتيكية
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SW 13.4تكون االجراءات عىل النحو التايل.  لتحديد الرتتيب لجميع التصفيات ألي سباق: 

SW 13.4.1 السباحني عن طريق مقارنة ازمنتهم الرسمية اعتامد ترتيب جميع. 

SW 13.4.2 اذا كان الزمن الرسمي ألحد املتسابقني متساويا مع الزمن الرسمي لسباح اخـر او اكـرث 

 .يعترب جميع السباحني الحاصلني عىل نفس الرقم متساوين يف الرتتيب النهايئ لهذا السباق

 

SWAGقوانني الفئات العمرية  

SWAG 1حاد وضع قواعد الفئـات العمريـة الخاصـة بهـا مـستندة اىل القواعـد الخاصـة  يحق لالت

 .باالتحاد  الدويل للسباحة

FRالقواعد الخاصة باملرافق  

 متهيد

هـذه القواعـد مل . تم وضع القواعد الخاصة باملرافق لتأمني افضل بيئة ممكنة للمنافسة والتـدريب

انها مسؤولية املالك او صاحب السيطرة عـىل املرافـق . توضع للحكم عىل القضايا املتعلقة بعامة الناس

 .لتأمني االرشاف عىل نشاطات عامة الناس

FR1عام  

FR 1.1مـا عـدا (جميـع بطـوالت العـامل .  املسابح االوملبية طبقا ملعـايري االتحـاد الـدويل للـسباحة

 ،FR3، FR 6مـع القواعـد ق فوااللعاب االوملبية يجب ان تقام يف مسابح تتوا) بطوالت العامل لألساتذة

FR 8، Fr 11. 

FR 1.2النــشاطات االخــرى .  املــسابح العامــة القياســية طبقــا ملعــايري االتحــاد الــدويل للــسباحة 

 لالتحــاد الــدويل للــسباحة يجــب ان تقــام يف مــسابح اوملبيــة قياســية طبقــا لقواعــد االتحــاد الــدويل 

يض عن قياسات معينة طاملا كانت ال تـؤثر عـىل للسباحة، ولكن ميكن ملجلس ادارة االتحاد الدويل التغا

 .املسابقات
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FR 1.3جميـع النـشاطات .  املسابح القاسية طبقا للحد االدىن من معايري االتحـاد الـدويل للـسباحة

االخرى التي تقام تحت مظلة قواعد االتحاد الدويل للسباحة يجب ان تقام يف مسابح يتوفر فيهـا الحـد 

 .ردة يف هذا الجزءاالدىن من املعايري الوا

FR 1.4 بهدف حامية صحة وسالمة االشخاص الذين يستخدمون املرافـق الخاصـة بالـسباحة سـواء 

للرتفيه او للتدريب او للمنافسات فإنه يجب عىل مـاليك املـسابح العامـة او املـسابح املخصـصة فقـط 

لقانون او السلطات الـصحية للتدريب او املنافسات التقيد بالكامل بجميع املتطلبات املنصوص عليها با

 .يف البلد املوجود به املسبح

FR 1.5 يجـب ان ) مثل منـصات البـدء، حبـال الحـارات، ومـا اىل ذلـك( معدات املنافسة الجديدة

تكون متوفرة بحلول االول من كانون الثاين من السنة التي تصادف انطالق االلعاب االوملبيـة وبطـوالت 

 . للسباحةالعامل التابعة لالتحاد الدويل

FR 2املسابح  

FR 2.1الطول . 

FR 2.1.1 عند استخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التسجيل االتوماتيكية عنـد .  مرت50 مسابح

 مـرت 50حافة البداية او اضافتها عند حافة الدوران، يجب ان يكون طول املسبح يضمن وجـود مـسافة 

 .املطلوبة بني لوحتي اللمس

FR 2.1.2  عند استخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التسجيل االتوماتيكية عند .  مرت25 مسابح

 مـرت 25حافة البداية او اضافتها عند حافة الدوران، يجب ان يكون طول املسبح يضمن وجـود مـسافة 

 .بني لوحتي اللمس

FR 2.2االبعاد املسموح بها . 

FR 2.2.1 مرت يف كل 0.03دراها مسموح بزيادة مق.  مرت50 يف املسابح التي طولها 

مــرت يف كلتــا حــافتي املــسبح يف جميــع االمــاكن وبزيــادة 0.00حــارة وبــنقص مقــداره 

هـذه القياسـات يجـب .  مرت تحت سـطح املـاء0.8 مرت فوق سطح املاء و0.3مقدارها 

اعتامدها من قبل مساح او اي اداري اخر مؤهل يتم تعيينه او املوافقة عليه من قبـل 
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يحظـر تجـاوز االبعـاد املـسموح فيهـا يف حـال اسـتخدام .  الدولة املوجود فيها املسبحاالتحاد العضو يف

 .لوحات اللمس

FR 2.2.2 مـرت يف كـل حـارة وبـنقص 0.03مسموح بزيادة مقدراها .  مرت25 يف املسابح التي طولها 

سـطح املـاء و  مرت فـوق 0.3 مرت يف كلتا حافتي املسبح يف جميع االماكن وبزيادة مقدارها 0.00مقداره 

هذه القياسات يجب اعتامدها من قبل مساح او اي اداري اخـر مؤهـل يـتم .  مرت تحت سطح املاء0.8

يحظـر تجـاوز االبعـاد . تعيينه او املوافقة عليه من قبل االتحاد العضو يف الدولة املوجـود فيهـا املـسبح

 .املسموح فيها يف حال استخدام لوحات اللمس

FR 2.3مرت عىل االقـل مـن حـائط نهايـة املـسبح 6.0 مرت اىل 1.0ء ملسافة ما بني عمق املا.  العمق 

يف األمكنـة االخـرى الحـد األدين .  مـرت1.35املوجود به منصات البـدء يجـب ان يكـون لـيس اقـل مـن 

 . مرت1.0املطلوب للعمق يكون 

FR 2.4الحوائط  

FR 2.4.1ايـا قامئـة مـع جـانبي طـول  يجب ان تكون حوائط نهايتي املسبح متوازية وان تشكل زو

 مرت تحت سطح 0.8املسبح وسطح املاء وان تكون مبنية من مادة صلبة ذات سطح غري منزلق وملسافة 

 . املاء وبالشكل الذي يساعد املتسابقني من اللمس والدفع عند الدوران دون اي خطوره

FR 2.4.2يكـون لـيس بأقـل يجب ان.  يسمح بعمل حافة لراحة القدمني عىل طول حوائط املسبح 

 . مرت0.15 مرت اىل 0.1 مرت تحت سطح املاء، وميكن ان يكون عرضه بني 1.2عن 

FR 2.4.3 ميكن عمل قنوات رصف للامء عىل جميع الحوائط االربعة، يف حـال عمـل قنـوات رصف 

بة لحائط النهاية فإنه يجب مراعاة امكانية تثبيت لوحات اللمس فوق سطح املاء طبقا للمسافة املطلو

 . مرت ويجب تغطيتها بشبكة او ستارة مناسبة0.3وهي 

FR 2.50.2 مرت مع ترك مـسافتني عـرض كـل منهـا 2.5يجب ان ال يقل عرض الحارة عن .  الحارات 

 .مرت خارج الحارة االوىل والحارة االخرية
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FR 2.6حبال الحارات  

FR 2.6.1 لحـارات عـىل طـول املـسبح يجب ان متتـد حبـال ا.  حارات8 يف املسابح التي يوجد فيها

يجـب وضـع . ويجب ان تثبت بواسطة حلقات داخل تجويف لحـائط النهايـة لطـريف حـوض الـسباحة

كـل حبـل . الحلقة بشكل يسمح للعوامات عند حوائط نهايتي املسبح ان تكون طافية عىل سـطح املـاء

 مـرت 0.05قطرها عـن حارة يتكون من عوامات موضوعة بشكل تكون فيه نهاياتها متالصقة وان ال يقل 

 . مرت0.15وان ال يزيد عن 

 :يف املسابح يجب ان يكون لون حبال الحارات كام ييل

 8 و1 بلون اخرض للحارات رقم 2حبال عدد  .1

 7 و 6.3.2 بلون ازرق للحارات رقم 4حبال عدد  .2

 5 و 4 بلون اصفر للحارات رقم 3حبال عدد  .3

 .للمسبح يجب ان تكون بلون احمر مرت من كل نهاية 5.0العوامات املمتدة ملسافة 

حبـال الحـارات يجـب ان تكـون مـشدود . يجب عدم وجود اكرث من حبل حاره واحد بني كل حاره

 .بقوه

   

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

اخرض

ازرق

اصفر

ازرق

ازرق

اصفر

اصفر

ازرق

أخرض



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            246
 

FR 2.6.2 مرت من نهاية كل حائط للمسبح يجب ان تكون العوامات بلون مختلـف 15 عىل مسافة 

 .بلعن باقي عوامات الح

FR 2.6.3 مرت25 مرت يجب ان تكون العوامات مميزه لتحديد مسافة 50 يف مسابح . 

FR 2.6.4 ميكن وضع ارقام للحارة عىل ان تكون من مادة خفيفة فوق حبل كل حاره عنـد البدايـة 

 .وعند حافة الدوران

FR 2.7منصات البدء  

فاع املنصة عـن سـطح املـاء يجـب ان ارت. منصات البدء يجب ان تكون ثابتة ال تؤدي اىل اي اهتزاز

 مـرت وان 0.5 × 0.5مساحة سطح املنصة يجب ان يكون عىل االقـل .  مرت0.75 مرت اىل 0.5يكون ما بني 

منصة البدء .  درجات10 الحد االقىص لالنحدار يجب ان ال يزيد عن .يكون مغطى مبادة مانعة لالنزالق

منـصة البـدء يجـب ان تكـون مـصممة بطريقـة . ديلميكن ان تكون مزودة بدعامة خلفية قابلة للتعـ

اذا كـان سـمك . يستطيع فيها السباح مسكها من املقدمة ومن الجوانب عند التقدم اسـتعدادا للبدايـة

 مـرت عـىل االقـل مـن كـل جانـب 0.1 مرت يفضل تخصيص مـسافة للمـسك بعـرض 0.04املنصة يتجاوز 

ميكـن وضـع مقـابض .  عن سطح املنـصة0.03سافة  مرت باملقدمة وان تكون بارزة مل0.4ومسافة بعرض 

املقابض الخاصة بالبداية لسباحة الظهر يجب ان . لليدين من اجل االستعداد للبداية عىل جانبي املنصة

يجـب ان تكـون موازيـة لـسطح حـائط .  مرت افقيا وعاموديـا0.6 مرت اىل 0.3تكون فوق سطح املاء ب 

 مـرت مـن 6.0 مرت اىل 1.0ط نهاية املسبح عمق املاء ملسافة بني ويجب ان ال تربز عن حائ. نهاية املسبح

لوحـات القـراءة .  مـرت1.35حائط نهاية املسبح املوجود به منصات البـدء يجـب ان يكـون عـىل األقـل 

االلكرتونية ميكن ان توضع تحت املنصات عىل ان ال تكون ذات وميض وان ال تتحرك االرقام او االحرف 

 .ظهرعند بداية سباحة ال

FR 2.8الرتقيم  

. كل منصة بدء يجب ان تكون مرقمة بشكل واضـح ومـريئ عـىل الجهـات األربعـة

 الحارة رقم صفر يجب ان تكون عىل الجانب االمين عنـد مواجهـة املـسبح مـن مكـان
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ميكن ترقيم لوحات اللمـس عـىل .  مرت الذي ميكن ان يبدأ من الجانب املقابل50البداية باستثناء سباق 

 .االعىل منهاالجزء 

FR 2.9يجب ان يكـون هنـاك حبـال عليهـا اعـالم ممتـدة بعـرض :  اشارات الدوران لسباحة الظهر

 مرت من حائطي نهاية 5 مرت فوق سطح املاء ومثبتة عىل قوائم عىل بعد 1.8املسبح ومعلقة عىل ارتفاع 

 15.0 حارة عىل بعد يجب وضع عالمات مميزة عىل جانبي املسبح واين ما امكن عىل كل حبل. املسبح

 .مرت من حائطي نهاية املسبح

FR 2.10يجب ان يعلق عىل امتداد عرض املسبح وعىل ارتفـاع ال يقـل عـن :  حبل البداية الخاطئة

يجـب ان يكـون .  مـرت مـن حـائط البدايـة15.0 مرت عن مستوى املاء ومثبت عىل قوائم عـىل بعـد 1.2

يجـب ان يغطـي الحبـل بـصورة عمليـة . اسقاطه آليـاموصول بالقوائم بشكل يسمح بتحريره برسعة و

 .جميع الحارات عند تحريره

FR 2.11خـالل .  درجـة28 اىل 25يجـب ان تكـون درجـة حـرارة املـاء مـا بـني :  درجة حرارة املـاء

مـن أجـل اتبـاع القواعـد . املنافسات يجب ان يكون مستوى املاء يف املسبح ثابت بدون حركة ملموسة

 معظم الدول يسمح بتدفق وخروج املاء طاملا ان ذلك ال يؤدي اىل حدوث تيار مايئ الصحية السارية يف

 .او اضطراب يف املاء

FR 2.12600يجب ان ال تقل كثافـة االضـاءة اعـىل منـصات البـدء وحافـة الـدوران عـن :  االضاءة 

 .لوكس

FR 2.13ارة وان يجب ان تكون موجودة عـىل ارضـية املـسبح يف منتـصف كـل حـ:  عالمات الحارة

 .تكون واضحة وبلون قاتم

 . مرت كحد اعىل0.3 مرت كحد ادىن، 0.2: العرض

 . مرت50 مرت ملسابح 46.0: الطول

 . مرت25 مرت ملسابح 21.0 

 مرت من كـل حـائط نهايـة للمـسبح 2.0كل خط حارة يجب ان ينتهي عىل مسافة 

 عـىل يجب وضع خطوط.  مرت وبنفس عرض خط الحارة1.0بخط عريض واضح بطول 

حوائط النهاية او عىل لوحات اللمس يف منتصف كـل حـارة وان تكـون بـنفس عـرض 

  مــن) دون انقطــاع(يجــب ان متتــد خطــوط الحــارات بــشكل متــصل . خــط الحــارات
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 مرت اسفل سـطح 0.3 مرت عىل مسافة 0.5يجب وضع خط عريض بطول . حافة املسبح اىل ارضية املسبح

 يجـب 2006 كانون ثاين 1 مرت التي بنيت بعد 50مسابح الـ . عريضاملاء مقاسا من نقطة املركز للخط ال

 . مرت من كل حائط نهاية للمسبح15 مرت توضع عىل مسافة 0.5ان يكون فيها خطوط عرضية بطول 

FR 2.14عندما يتم استخدام القواطع كحائط نهايـة يجـب ان يكـون ممتـد عـىل عـرض :  القواطع

وغري زلق وان يثبت عاموديا وتوضع عليه لوحات اللمس بحيث املسبح وان يكون ذا سطح ناعم وقوي 

 مـرت اعـىل سـطح املـاء ويجـب ان 0.3 مرت اسفل سطح املاء ومـسافة 0.8تكون عىل مسافة ال تقل عن 

يكون آمن وخايل من املخاطر والفجوات فـوق او اسـفل سـطح املـاء التـي ميكـن ان تـؤدي اىل االرضار 

يجب تصميم القواطع بشكل يوفر حرية الحركة لإلداريني عـىل . و اليدينبأيدي، اقدام، اصابع القدمني ا

 .طول امتداده بحيث ال تؤدي حركتهم اىل حدوث اي اهتزازات او تيارات مائية

 رسم بياين للمسبح

 0.5 -+ مرت A  0.25 عرض عالمات الحارة، خطوط النهاية، االشارات

  مرتB 0.50 طول االشارات عىل حائط النهاية

  مرتC 0.30 اشارات العمق اىل مركز حائط النهاية

  مرتD 1.00 اشارة الخط القاطع لطول الحارة

  مرتE 2.50 عرض الحارات للمنافسات

  مرتF 2.00 املسافة من خط نهاية الحارة لحائط النهاية

عالمات الحـارات املعتمـدة مـن 

 سباحةاالتحاد الدويل لل

  مرت0.01*  مرت 0.90*  مرت G 2.40 لوحة اللمس
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FR 3مسابح االلعاب االوملبية وبطوالت العامل  

 مرت بني لوحتي اللمس الخاصة بأجهزة التحكيم األتوماتيكية مـا عـدا يف بطـوالت العـامل 50: الطول

 مرت بني لوحتي اللمس الخاصة بـأجهزة التحكـيم 25 مرت بحيث يجب ان تكون 25للسباحة عىل مسبح 

 .ند حافة البداية وحائط او لوحة اللمس عند حافة الدوراناالتوماتيكية ع

FR 3.1 االبعاد املسموح فيها كام يف FR 2.2.1. 

FR 3.2مرت لأللعاب االوملبية وبطوالت العامل25:  العرض . 

FR 3.3مرت كحد ادين ويوىص بثالثة امتار2:  العمق  

FR 3.4كام يف :  الحوائطFR 2.4.1  

FR 3.5دمة يف األلعاب األوملبية وبطوالت العامل يجب ان يكون متوفر فيها قنـوات  املسابح املستخ

 .رصف مستوية مع سطح الحائط لطريف نهاية املسبح

FR 3.6عرشة (10، لبطوالت العامل وااللعاب االوملبية )مثانية (8:  عدد الحارات.( 

FR 3.7 مرت بجانب الحارات  2.5 مرت مع وجود مسافتني بعرض 2.5 يجب ان تكون الحارات بعرض

 يف االلعـاب االوملبيـة 8 و 1يجب ان يكون هناك حبل حارة يفصل هذه املسافتني عن الحـارات . 8 و 1

 . حارات يجب ان تكون مرقمة من صفر اىل تسعة10اذا كان هناك . وبطوالت العامل

FR 3.8حبال الحارات  

 متتد عـىل طـول املـسبح ويجـب ان  حارات، حبال الحارات يجب ان10يف املسابح التي يوجد فيها 

يجب وضع الحلقـة بـشكل . تثبت بواسطة حلقات داخل تجويف لحائط النهاية لطريف حوض السباحة

كل حبل حارة يتكون مـن . يسمح للعوامات عند حوائط نهايتي املسبح ان تكون طافية عىل سطح املاء

 مرت وأن ال يزيـد عـن 0.05طرها عن عوامات موضوعة بشكل تكون فيه نهاياتها متالصقة وان ال يقل ق

 . مرت0.15
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 :ت كام ييليف املسابح يجب ان يكون لون حبال الحارا

 9 بلون اخرض للحارات رقم صفر و 2حبال عدد  .1

 8 و 7.6.3.2.1 بلون ازرق للحارات رقم 6حبال عدد  .2

 5 و 4 بلون اصفر للحارات رقم 3حبال عدد  .3

 .  مرت من كل نهاية للمسبح يجب ان تكون بلون احمر5.0العوامات املمتدة ملسافة 

حبـال الحـارات يجـب ان تكـون مـشدود . ارةيجب عدم وجود اكرث من حبل حارة واحد بني كل ح

 .بقوة

0
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9

FR 3.9كام يف :  منصات البدءFR 2.7 0.5 ما عدا سطح املنصة يجب ان يكـون عـىل االقـل بعـرض 

ة الخاطئـة يجـب ان االجهـزة الخاصـة بـضبط البدايـ.  مرت طول ومغطى مبادة مانعة لالنزالق0.6* مرت 

 .تكون موجودة
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FR 3.10كام يف :  الرتقيمFR 2.8 

FR 3.11يجب ان تكون موجودة عـىل ارضـية املـسبح يف منتـصف كـل حـارة وان .  عالمات الحارة

 .تكون واضحة وبلون قاتم

 . كحد اعىل0.3 مرت كحد ادىن، 0.2: العرض

 . مرت25 مرت ملسابح 21.0: الطول

 مرت من كل حائط نهاية للمسبح بخط عريض واضـح 2.0كل خط حارة يجب ان ينتهي عىل مسافة 

يجب وضع خطوط عىل حوائط النهاية او عىل لوحات اللمس .  مرت وبنفس عرض خط الحارة1.0بطول 

يجب ان متتد خطوط الحارات بشكل متصل . رض خط الحاراتيف منتصف كل حارة وان تكون بنفس ع

 مـرت عـىل مـسافة 0.5يجب وضع خط عرض بطـول . من حافة املسبح اىل ارضية املسبح) دون انقطاع(

 . مرت اسفل سطح املاء مقاسا من نقطة املركز للخط العريض0.3

 .2010انون الثاين  ك1 مرت والتي يتم انشاؤها بعد 25يجب ان تتوفر هذه الرشوط يف مسابح 

FR 3.12كام يف :  اشارات الدوران لسباحة الظهرFR 2.9 . يجب ان يكون هناك حبـال عليهـا اعـالم

 مـرت 0.20: االعالم يجب ان تكون مثبتة بحبل ولهـا االبعـاد التاليـة.  مرت فوق سطح املاء1.8عىل ارتفاع 

املـسافة بـني كـل علـم .  مـرت0.40ل للضلع املثبت عىل الحبل والضلعان االخران عىل شكل مثلـث بطـو

ميكن لالعالم ان تحمل اي عالمات عىل ان يتم املصادقة عليها مسبقا من قبل .  مرت0.25يجب ان تكون 

 .االتحاد الدويل للسباحة

FR 3.13كام يف  :  حبل البداية الخاطئةFR 2.10 

FR 3.14كام يف :  درجة حرارة املاءFR 2.11 

FR 3.15لوكس1500االضاءة عىل جميع املسبح يجب ان ال تقل عن كثافة :  االضاءة . 

FR 3.16كام يف :  عالمات الحارةFR 2.13 . 2.5املسافة بني نقاط املركز لكل حارة يجـب ان تكـون 

 .مرت
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FR 3.17 اذا كان املسبح وبركة الغطس يف نفس املنطقة يجب ان التقل املسافة التي تفصل بيهنام 

 . مرت5عن 

FR 4حكيم االتوماتييك جهاز الت: 

FR 4.1 يقوم جهاز التحكيم االتوماتييك والنصف اتوماتييك بتسجيل الزمن الذي حققـه كـل سـباح 

).  مـن الثانيـة1/100(يتم التحكيم وقياس الزمن باحتساب رقمني عرشيني . وتحديد الرتتيب يف السباق

عـىل وظيفـة نظـام رصف املـاء يجب ان ال يؤثر تركيب الجهاز عـىل بـدايات الـسباحني ودورانـاتهم او 

 .بشكل مستوي مع سطح الحائط لطريف نهاية املسبح

FR 4.2الجهاز يجب ان يكون : 

FR 4.2.1ان يتم تشغله بواسطة آذن البدء . 

FR 4.2.2ان ال يكون له اسالك ظاهرة عىل سطح املسبح اذا كان ذلك ممكنا . 

FR 4.2.3مات املسجلة لكل حارة عن طريق الرتتيب  ان يكون لديه القدرة عىل اظهار جميع املعلو

 .والحارة

FR 4.2.4تأمني قراءة رقمية سهلة لزمن السباحني . 

FR 4.3اجهزة البدء  

FR 4.3.1يجب ان يكون لدى آذن البدء مكرب صوت إلعطاء االوامر الشفهية . 

FR 4.3.2يف حال استخدام املسدس فيجب استخدامه مع محول تخفيض للصوت . 

FR 4.3.3جب توصيل كل من مكرب الصوت ومحول تخفيض الصوت مبكربات الصوت املثبتة عـىل  ي

كل منصة بدء بحيث ميكن سامع كل من أوامر آذن البدء وإشارة البدء بنفس القوة وبنفس الوقت من 

 .قبل كل سباح

FR 4.4لوحات اللمس الخاصة باآلجهزة االتوماتيكية  

FR 4.4.1ــس ي ــات اللم ــاس االدىن للوح ــون  القي ــب ان يك ــرض 2.4ج ــرت ع   م

 يجـب ان متتـد.  مـرت0.002 - +0.01 مرت ارتفاع، ويجب ان تكـون سـامكتها 0.9و 
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يجب توصيل الجهاز الخاص بكل .  مرت0.6 مرت فوق سطح املاء وان تكون اسفل سطح املاء مبسافة 0.3 

لوحـات سـطح . حارة بشكل منفصل عن باقي الحارات بحيث ميكن التحكم بكل جهاز بشكل مـستقل

 .اللمس يجب ان يكون فاتح اللون وان يظهر عالمات الحارة املخصصة لحائطي النهاية

FR 4.4.2ميكـن ان تكـون . يجب تركيب لوحات اللمس يف مكان ثابت يف منصف الحـارة:  الرتكيب

 .اللوحات متحركة بشكل يسمح للعاملني باملسبح بإزالتها يف حال عدم وجود منافسات

FR 4.4.3يجب ان تكون اللوحات حساسة ولكن ليس لدرجـة تأثرهـا مـن حركـة املـاء : ة الحساسي

يجب ان تكون اللوحات حـساسة يف الحافـة العليـا . ولكن ان تعمل بشكل فعال اثر ملسة خفيفة باليد

 .منها

FR 4.4.4يجب ان تكون العالمات عىل اللوحات مطابقـة ومامثلـة للعالمـات املوجـودة :  العالمات

 . مرت0.025اللوحات يجب ان تكون محاطة بربواز اسود واضح بعرض . عىل املسبح

FR 4.4.5يجب ان تكون اللوحات آمنة من احتاملية الـصدمات الكهربائيـة وان ال تكـون :  السالمة

 .ذات حواف حادة

FR 4.5 يف االجهزة النصف اتوماتيكية يتم تسجيل النهاية عن طريق ضـغط امليقـاتيني عـىل االزرار 

 .ال اللمسة النهائية للسباحالخاصة ح

FR 4.6يجب توفر التجهيزات التالية كحد ادىن يف حال تركيب الجهاز االتوماتييك : 

FR 4.6.1جهاز الستخراج جميع املعلومات التي ميكن طلبها اثناء السباق . 

FR 4.6.2لوحة اعالن نتائج الكرتونية . 

FR 4.6.3 حيث يتم وضـع كـامريات تـصوير . التتابعات من الثانية يف 1/100 ضبط االنطالق بنسبة

يف حـال . فيديو من االعىل والتي ميكن الرجوع اليها لدعم نظام التحكـيم االتومـاتييك النطـالق التتـابع

 .التباين يف انطالقات التتابعات يجب استشارة الرشكة املصنعة للجهاز
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FR 4.6.4عداد اللفات االتوماتييك . 

FR 4.6.5شواط بيانات تفصيلية لأل. 

FR 4.6.6جهاز كمبيوتر للخالصة . 

FR 4.6.7جهاز لتصحيح االخطاء الناتجة عن اللمس الخاطئ . 

FR 4.6.8بطارية ميكن شحنها اتوماتيكيا . 

FR 4.7لأللعاب االوملبية وبطوالت العامل تعترب التجهيزات التالية اساسية ايضا : 

FR 4.7.1ونيـة عـىل االقـل اثنـى عـرش سـطرا بحيـث  يجب ان تحتوي لوحة اعـالن النتـائج االلكرت

كـل خليـة يجـب ان .  خلية كل منها قادر عىل اظهار كل من االحرف واالرقـام32يحتوي كل سطر عىل 

يجـب ان يكـون لديـه االمكانيـة ) مـصفوفة(كـل سـطر .  ملم كحـد ادىن360تكون بارتفاع ال يقل عن 

ة يجـب ان تكـون مربمجـة ولـديها القـدرة كل مصفوفة كامل. للدوران ألعىل او ألسفل بطريقة الوميض

 . مرت ارتفاع4.5*  مرت عرض 7.5اقل قياس للوحة يجب ان يكون . عىل اظهار الصورة الحية

FR 4.7.2 مرت عىل بعد يرتاوح مـا بـني 3*  مرت 6 يجب توفري مركز تحكم مكيف ال تقل ابعاده عن 

ي عـائق للرؤيـا لحـائط النهايـة طـوال فـرتة  مرت من حائط النهاية عىل ان ال يكـون هنـاك ا5 مرت اىل 3

خـالل جميـع االوقـات . يجب ان يتوفر للحكم سهولة الدخول ملركز التحكم خـالل املنافـسات. السباق

 .االخرى يجب ان يكون مركز املراقبة محمي

FR 4.7.3نظام التوقيت باستخدام الفيديو  

FR 4.8تحكـيم االتوماتيكيـة يف مـسابقات  ميكن استخدام جهاز نصف اتوماتييك كـدعم الجهـزة ال

االتحاد الدويل للسباحة او املسابقات الرئيسية االخرى اذا كان هناك ثالثة ازرار لكل حارة يـتم تـشغيل 

ميكن ان يقـوم مراقـب الـدوران ) يف هذه الحالة ال داعي لوجود قضاة النهاية(كل منها بواسطة اداري 

 .بتشغيل احد االزرار
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BL لباس السباحة     
BL 8.1سـوف    جميع مالبس السباحة املـصادق عليهـا مـن قبـل االتحـاد الـدويل للـسباحة التـي 

تستعمل يف األلعاب األوملبية و بطوالت العامل يجب املصادقة عليها من قبل االتحاد الدويل للسباحة ب 

باإلضـافة يجـب أن تكـون متـوفرة  لجميـع املتنافـسني يف . شهر عىل األقل من بداية البطولة املعنية12

 .أو بطولة العاملاألول من كانون الثاين من السنة التي ستقام فيها األلعاب األوملبية 

BL 8.2 يف منافسات السباحة يجب عىل السباح ارتداء بدلة سباحة واحدة مـن قطعـة واحـدة أو  

 .األجزاء اإلضافية مثل عصابة اليد أو عصابة القدم ال ميكن اعتبارها جزء من بدلة السباحة. قطعتني

BL 8.3 دلة الـسباحة الـرسة او الركبـة  يجب ان ال تتجاوز ب2010 اعتبارا من االول من كانون الثاين

جميع بـدالت . بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء يجب ان التغطي الرقبة وان ال تتجاوز الكتفني او الركبة

 .السباحة يجب ان تكون من مواد نسيجية

 . ملم0.8يجب ان ال تزيد سامكة املادة املستعملة ف بدلة السباحة عن : السامكة

 . نيوتن0.5فعالية الطفو يف بدلة السباحة عن يجب ان ال تزيد : الطفو

 .m2/second/801يجب ان تزيد فيها قيمة النفاذية يف اي نقطة عن : النفاذية

 .من الغري مسموح به استعامل السحابات: تعليامت

 



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            257
 

 :قواعد عامة

GR 5لباس السباحة  

GR 5.1 لجميع املتنافسني يجـب ان ) بدلة السباحة، غطاء الرأس، النظارات الواقية( لباس السباحة

تكون مناسبة والذوق االخالقي ومناسبة لاللعاب الفردية املختصة وان ال تحمل اي رمز قد يفـرس عـىل 

 .انه عدواين او مهني

GR 5.2ون شفافة جميع بدالل السباحة يجب ان ال تك. 

GR 5.3 حكم املنافسة لديه السلطة الستبعاد اي متسابق الذي بدلـة سـباحته او شـكل الرمـوز ال 

 .يتفق مع هذه القاعدة

GR 5.4 ،قبل تصميم اي زي جديد للباس السباحة، هيئة اللباس او املواد املـستعملة  للمنافـسات 

الـدويل للـسباحة ويحـصل عـىل املوافقـات فإن هذا املنتج للباس السباحة يجب ان يعرض عىل االتحاد 

 .الالزمة
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 أسئلة الفصل التاسع
 باحـةالقانـون الدويل للس

 :السؤال األول 

حيث تقـع ضـمن اختـصاصات ،تخفض املادة األوىل لقانون السباحة بـإدارة املـسابقات

 .االتحاد الدويل يف األلعاب األوملبية تعيني طاقم التحكيم للسيطرة عىل إدارة املسابقة

 مام يتكون هذا الطاقم ؟-

 :السؤال الثاين 

بـدائل ما هي ال.جهزة التحكيم األوتوماتيكيةيف البطوالت التي يتقدر فيها عدم توافر أ-

 نص القانون أن تحل محلها ؟املسموح بها ب

 :ث ـالسؤال الثال

 ما هي الضوابط القانونية الستخدام جهاز الفيديو تحت املاء ؟-

 :رابعـالسؤال ال

 مــن قــانون )1/2(ي تــنص عليهــا املــادة تــمــا هــي االختــصاصات املمنوحــة للحكــم ال-

 السباحة ؟

 :ـسـل الخامالسؤا

ال تتم إال بعد أن يعطي الحكم اإلشارة عنـد ذلـك يتـوىل بعـض "اآلذن بالبدء "ترصفات 

 .املهام القانونية الخاصة بالبدء

مـن قـانون )2/2(ذن بالبدء التي تنص عليهـا املـادة ما هي االختصاصات املمنوحة لآل-

 السباحة ؟
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 :ادسـالسؤال الس

مـن قـانون  )5/2(ما هي اختصاصات رئيس مراقبي الدوران املنصوص عليها يف املادة -

 السباحة؟

 :ابعـالسؤال الس

لقـانون الـسباحة مـا هـي هـذه  )5/2(تقع اختصاصات مراقبي الدوران ضمن املـادة -

 االختصاصات ؟

 :ن ــثامالسؤال ال

ما –عىل اختصاصات رئيس امليقاتني واختصاصات امليقاتني  )9/2( و )8/2(تنص املادة -

 هي هذه االختصاصات ؟

 :عــالسؤال التاس

إن ترصفات وتحركات قضاة النهاية يحددها رئيس قضاة النهايـة األمـر الـذي يعنـى أن 

ت عليهـا املـادة  النهايـة تختلـف عـن قـضاه النهايـة والـذي نـصةاختصاصات رئيس قـضا

)10/2(،)11/2.( 

 ما هي هذه االختصاصات املنصوص عليها يف هذين املادتني ؟-

 :رـالسؤال العاش

ــة  ــسابقات األوملبي ــع امل ــرب املحطــة األوىل لجمي ــات يعت ــصفيات والنهائي ــداد الت أن أع

 .وبطوالت العامل

 ؟وترصفاتها  )1/3(كيف تتم عملية التصفيات املنصوص عليها يف املادة -

 :السؤال الحادي عرش 

مــا هــي اإلجــراءات القانونيــة قبــل التــصفيات والنهائيــات املنــصوص عليهــا يف مــادة -

 وتفرعاتها؟)3/2(
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 :ـر ـي عشـالسؤال الثان

كيف تكون البداية يف سباقات الـسباحة الحـرة والـصدر والفراشـة والظهـر املنـصوص -

 ؟)3/4(و)2/4(عليها يف نص املادة 

 :ـر ـعشـث ـالسؤال الثال

كيف تكون البداية يف سباقات الـسباحة الحـرة والـصدر والفراشـة والظهـر املنـصوص -

 ؟)7،6،5(عليها يف املادة 

 :ـر ـع عشـالسؤال الراب

ًوضح الخطـوات التـي يجـب أن يتبعهـا الـسباح قانونيـا يف كـال مـن سـباحة الفراشـة -

 ؟)9،8(والسباحة املتنوعة املنصوص عليها يف املادة 

 :ـر ـس عشـ الخامالسؤال

حتى ينهى السباح مسافة السباق كاملة وتحتسب له النتيجة يجـب أن يكـون ملتـزم -

وضـح هـذه –لقـانون الـسباحة )10(مبواد القانون الخاص بالسباق واملتفرعـة مـن املـادة 

 املواد؟

 :ـر ـادس  عشـالسؤال الس

وضـح اإلجـراءات -يـةًميكن قياس زمن السباق أوتوماتيكيا أو من خالل الـساعة اليديو-

 ؟)11(القانونية لقياس الزمن يف السباحة املنصوص عليها يف  املادة 

 :ـر ــابع عشـالسؤال الس

ما هي املسافات املعتمـدة يف الـسباقات العامليـة واألوملبيـة واملنـصوص عليهـا بـنص -

 ؟مرت50ومسبح طوله  ،مرت25لقانون السباحة يف كل من مسبح طوله  )12(القانون مادة 
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 املراجع

 :املراجع العربية 
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 :الجوائـز العلمية  
 .جائزة البحث املتميز /2008حاصلة عىل جائزة سمو األمري فيصل بن فهد الدولية لبحوث تطوير الرياضة العربية لعام *

 :املؤهالت العلمية 
ً جامعة حلوان بتقدير جيد جدا  وبرتتيب األوىل عىل الكليـة ، -الرتبية الرياضية للبنات بالقاهرة بكالوريوس كلية  . 1

1978. 

، وموضـوع 1983 جامعـة حلـوان عـام -ماجستري يف التدريب الريايض من كلية الرتبية الرياضية للبنات بالقاهرة  . 2

 ).رسعة يف سباحة الزحف عىل البطندراسة مقارنة ألثر بعض طرق التدريب عىل تنمية ال(الرسالة 

 -من كلية الرتبية الرياضـية للبنـات ) بيولوجيا التدريب الريايض يف السباحة(دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرياضية  .3

 لـدى LDHتـأثري برنـامج تـدريبي مقـرتح عـىل نـشاط إنـزيم " ، وموضـوع الرسـالة 1988جامعة الزقازيق عـام 

 ".السباحني الناشئني

 :       ات األكادمييةالخرب 
 -يف قسم الرياضات املائية واملنـازالت بكليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـات بالقـاهرة ) مساعد بحث وتدريس(معيد  .1

 .13/12/1983-17/3/1979جامعة حلوان من 

 .14/3/1987-14/12/1983بالقسم ذاته من ) مدرس(مدرس مساعد  .2

 جامعة الزقازيق من - واملنازالت بكلية الرتبية الرياضية للبنات بقسم الرياضيات املائية)  مدرس(مدرس مساعد  .3

15/3/1987-16/12/1988. 

 .25/8/1990-20/12/1988بالقسم ذاته من ) استاذ مساعد(مدرس  .4

 .4/2/1995-26/8/1990الجامعة األردنية من / أستاذ مساعد بكلية الرتبية الرياضية .5

 اىل بدايـة الفـصل 5/2/95الجامعـة األردنيـة مـن /  الرتبيـة الرياضـية كلية-أستاذ مشارك يف قسم املواد العملية  .6

 .م96/97الدرايس األول 

  .96/97 كلية الرتبية الرياضيـة من بدايـة الفصل األول -استاذ مشارك يف قسم الصحة والرتويح  .7

 .99/2001رئيس قسم الصحة والرتويح بكلية الرتبية الرياضية ، الجامعة األردنية ،  .8

)  اجـازة تفـرغ علمـي(مشارك يف قسم التدريب وااللعاب الرياضية، كلية الرتبية الرياضية، جامعة الريموك استاذ  .9

 .2001/2002للعام الدرايس

 .  و حتى تاريخه 2/12/2002الجامعة األردنية من / كلية الرتبية الرياضية –أستاذ يف قسم الصحة والرتويح . .10

للعـام الـدرايس ) اجـازة تفـرغ علمـي(األردن  الجامعة الهاشـمية ،/الرياضة أستاذ يف كلية الرتبية البدنية وعلوم  .11

2008/2009. 
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للعـام )  اجـازة تفـرغ علمـي(استاذ يف قسم التدريب وااللعاب الرياضية، كلية الرتبية الرياضية، جامعة الريموك  .12

 .2014/2013الدرايس

 .االرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه يف مجال التخصص  .13

 . جامعة بغداد -رشاف عىل رسالة دكتوراه يف مجال التخصص بكلية الرتبية الرياضيةاال .14

 . العلمية يف الجامعتني االردنية والريموكاألبحاثاالشرتاك يف العديد من اللجان الخاصة مبناقشة  .15

 :     الخربات األخرى 
ات، بوزارة الرتبية والتعليـــم، الكويـــت مـن تعليم وتدريب السباحة يف الربنامج الخاص بتعليم السباحة للتلميذ . 1

1979-1983. 

 . االتحـاد األردنــي للسبـاحة –محارض يف  دورات تحكيم وتدريب السباحة . 2

 .محارض يف دورات االنقاذ باملركز االردين االوملبي العداد املدربني والقادة الشباب. 3

 .األوملبي العداد املدربني والقادة الشبابيف املركز األردين " بيولوجيا الرياضة"محارض  . 4

 . االتحاد االردين لرياضة املعاقني –محارض يف دورة تدريب وصقل مدريب السباحة للمعاقني . 5

 . حتى تاريخه1990تعليم وتدريب السباحة يف برنامج خدمة املجتمع بالجامعة األردنية من  . 6

 ً.حة سابقاعضو اللجنة الفنية باالتحاد األردين للسبا.7

 .عضو اللجنة التحضريية للمؤمترات بكلية الرتبية الرياضية بالجامعة األردنية. 8

 .2001-1999رئيس لجنة املرأة والرياضه باللجنة األوملبية األردنية من .9

 .عضو اللجنة العلمية بالجمعية األردنية للعناية بالسكري .10

 ً.جامعة الدول العربية سابقا/ لمرأة العربيةعضو اللجنة العلمية بالرابطة الرياضية ل. 11

 .مقرر اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي الثالث بكلية الرتبية الرياضية بالجامعة األردنية . 12

 .ًرئيس قسم السباحة باللجنة الباراملبية األردنية سابقا . 13

 ً.سابقا" للرياضة للجميع " نائب رئيس االتحاد االردين . 14

لجنة ترخيص املنقذين وعقد الـدورات التدريبيـة املتخصـصة بـاملركز االردين االوملبـي العـداد املـدربني عضو . 15

 .املجلس األعىل للشباب والرياضة/والقادة الشباب

عــضو مجلــس القــسم والكليــة لعــدة دورات واملــشاركة يف العديــد مــن لجــان الكليــة األكادمييــة املنهجيــة .16

 .والالمنهجية

 .جنة النسوية يف اتحاد رفع األثقال سابقا رئيس الل. 17

 .وزارة الصحة األردنية/ عضو اللجنة الوطنية للوقاية من األمراض غري السارية.18

 .محارض ومعد لدورات إعداد مدربني اإليروبيك، واالكواايروبيك واإليروبيك دانس  بالجامعة األردنية.19

 .2005/2006عضو مجلس الجامعة األردنية .20
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 . األردن 6/2010 /17،16رئيس لجنة األمانة العامة مبؤمتر اإلبداع الريايض .21

 .2013-2012اللجنة األوملبية األردنية من /رئيس لجنة املرأة والرياضة .22

ًعضو فريق عمل ملراجعة الكتب املدرسية وتقييمها علميا وتربويا ،وزارة الرتبية والتعليم ، األردن.23 ً. 

 . الجامعة األردنية-اسات العليا بكلية الرتبية الرياضيةعضو لجنة الدر. 24

 .مقيم لألبحاث العلمية بغرض الرتقية يف أكرث من مجلة علمية عىل مستوى العامل العريب.25

 .محكم للرتقيات لرتبة األستاذية يف مجال الرتبية الرياضية يف أكرث من جامعة عىل مستوى العامل العريب.26

 

 : الحاصلة عليهاالدورات التدريبية 
 .دورات يف اإلنقاذ  .1

 . االتحاد املرصي للسباحة–دورات يف تحكيم السباحة  .2

 .دورات يف تعليم الباليه املايئ .3

 .دورات يف اإلسعافات األولية .4

 .بجمهورية مرص العربية) قائده(االرشاف عىل معسكرات يف الجوالة وحياة الخالء  .5

 " .رفع االثقال" دورة تصنيف معاقني  .6

 " .سباحـة "  تصنيف معاقني دورة .7

 .دورات تحكيم يف رفع االثقال  .8

      

 :القامئة بتدريسها) املقررات(املساقات  
 : مرحلة البكالوريوس -أ

 .السباحة مبستوياتها الثالثة. 1

 .جمباز البنات مبستوياته الثالثة. 2

 .االيقاع الحريك مبستوياته الثالثة. 3

 .كالوريوسفسيولوجيا الرياضه لطلبة الب. 4

 .أسس البحث العلمي. 5

 .ياضة و الصحةالر. 6

 .التدريب امليداين. 7

 .اللياقة االوكسجينية والالوكسجينية. 8

 .بالجامعة الهاشمية) / اإليروبك(التمرينات الهوائية . 9

 : مرحلة املاجستري -ب
 .برامج اللياقة البدنية .1

 .الندوة لطلبة املاجستري .2
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 .فسيولوجيا التدريب الريايض .3

 .منهجية البحث العلمي .4

 : مرحلة الدكتوراة -ج
 .علم وظائف األعضاء والجهد البدين .1

 .قضايا معارصة يف الرتبية الرياضية .2

 .موضوعات يف أساليب تدريس الرتبية الرياضية .3

 .تصميم دراسات وأبحاث .4

 :اإلنتاج العلمي 
 كليـة الرتبيـة الرياضـية ، –علـوم الرياضـه ، " امليل نحو السباحة وعالقته بالتحصيل الدرايس يف مـادة الـسباحة" .1

 .1991جامعة املينا ، املجلد الرابع، العدد السابع ،سبتمرب ،

" أثر التمرينات املائية عىل بعض القياسات الخاصة بالسعة الحيوية لتلميذات مرحلة التعليم األسـايس يف األردن" .2

درية، عـدد خـاص بـاملؤمتر العلمـي األول لقـسم ، نظريات وتطبيقـات ، كليـة الرتبيـة الرياضـية، جامعـة االسـكن

 .1993التمرينات والجمباز بالكلية، يناير

، مجلة دراسات، عدد خاص "  سنة14-7برنامج مقرتح لتعليم املهارات األساسية يف السباحة للمبتدئات من سن " .3

 .1994الجزء الثاين ، اكتوبر : ببحوث املؤمتر الريايض العلمي الثاين لكلية الرتبية الرياضية بالجامعة األردنية 

، املجلة العلميـة للرتبيـة "بناء مستويات معيارية يف السباحة لطالبات كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية" .4

 .1994البدنية والرياضه،كلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة،جامعة حلوان،العدد العرشين، يوليو 

، مؤته للبحـوث والدراسـات، املجلـد العـارش ، العـدد " داء يف سباحة الزحف عىل البطنأثر االحامء عىل زمن اال" .5

 .1995الخامس،ترشين الثاين 

، عـدد خـاص بـاملؤمتر العلمـي " العالقة بني املستوى املهاري يف السباحة وبعض متغريات االدراك الحس الحـريك" .6

الطموحـات، كليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـني ، جامعـة التجـسيدات و-الدويل التنمية البرشية واقتصاديات الرياضه

 .1995حلوان ، ديسمرب

،مجلـة "تأثري برنامجني يف السباحة والرسم عىل مفهوم الذات عند تلميـذات مرحلـة التعلـيم األسـايس يف األردن" .7

- ، جامعة حلوان ،مايو، املجلد السابع ، العدد الثاين والثالث ، كلية الرتبية الرياضية للبنات" علوم وفنون الرياضة

 .1995سبتمرب 

 دراسة مقارنـة بـني املامرسـات وغـري املامرسـات -الكفاءة التنفسية لتلميذات مرحلة التعليم األسايس يف األردن " .8

، مجلة دراسات ،  عدد خاص ببحوث املؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية الرياضية بالجامعة األردنيـة ، " للسباحة

 .1996ترشين األول الجزء األول ، 
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، مجلـة دراسـات، " أثر برنامج تدريبي مقرتح بشدتني مختلفتني عىل بعض املتغـريات الفـسيولوجية يف الـسباحة .9

الجامعة االردنية، عدد خاص ببحوث املؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية الرياضية بالجامعة األردنية ، الجزء األول 

 .1996، ترشين األول 

، املجلة العلمية للرتبية البدنية والرياضه ، "الفسيولوجية والبيوكيامئية للعمل العضيل االيزوكاينتييكاالستجابات " .10

رؤيـا مـستقبلية للرياضـه املدرسـية، كليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـني ، "عدد خاص باملؤمتر العلمي الريايض الثالث 

 .1997جامعة حلوان ، مارس 

 مجلـة كليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـني ، ،اين نسب الشحوم لدى الفتيـات يف األردن ًفروق اللياقة البدنية تبعا لتب .11

 . جمهورية مرص العربية،2001 يناير ،36جامعة حلوان ، العدد 

حريك لدى املـصابني بـالبرت الـسفيل ، بحـث مـشرتك مـع محمـد ناصـيف -دور السباحة يف تحسني اإلدراك الحس .12

، العـدد األول،ينـاير 16 جامعة حلوان ، املجلد –،كلية الرتبية الرياضية للبنات عليان ، مجلة الرياضة علوم وفنون 

2002 0   

ًدراسة مقارنة بني السيدات األردنيات املامرسات وغري املامرسـات للـسباحة يف بعـض املتغـريات الجـسمية وفقـا  .13

 .2002 أيلول ،الرتبوية ، من العلوم 2، عدد 29للفئات العمرية، مجلة دراسات، الجامعة األردنية، مجلد 

14. Women’s Participation in Different Sport Sectors in Jordan : Gender Differences. 

INTERANTIONAL SEMINAR"  Gender differences in human movement with special 

reference to education، IUSM . ISTITUTO DI SCIENZE MOTORE . Roma ، 14 -15 May 

2001، PP. in November 2002. 

15. The Relationship Between Menstruation and Selected Physical and Physiological Variables 

Among Female Adolescents in Jordan ، Dirasat ، Refereed Research  Journal ، Educational 

Sciences ،VO.30 NO.1 March 2003. 

كليـة - املـؤمتر الـدويل،قرتح عىل تخفيف حدة أزمة الربـو الـصدري عنـد األطفـال يف األردنأثر برنامج تدريبي م .16

 .2004-جامعة الزقازيق جمهورية مرص العربية-الرتبية الرياضية للبنات

ــة بعــض متغــريات اإلدراك الحــس .17 ــسباحة عــىل تنمي ــامج مقــرتح يف ال  6-4(حــريك لألطفــال مــن ســن -تاثريبرن

 .2005،الجزائر.وهران-معة مستغانمجا-امللتقى العلمي)سنوات

أثر برنامج تعليمي مقرتح يف الـسباحة عـىل مفهـوم الـذات ومـستوى األداء لـدى املـشاركني يف دورات الـسباحة  .18

علـوم الرياضـة يف "املؤمتر العلمي الدويل الخامس.التعليمية التي تقيمها كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية

 . املجلد األول2006-أيار11-10"عامل مغري

أثر تناول جرعتني من الكربوهيدرات قبل األداء عىل االتحمل وبعض متغريات الـدم لـدى  .19

  املؤمتر األول لجمعيــة كليــات ومعاهــد وأقــسام الرتبيــة،العبــي جــري املــسافات الطويلــة
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 .2007-ريلاب،عامن،الجامعة األردنية/ واملنعقد يف كلية الرتبية الرياضية،الرياضية بالوطن العريب

لدى العبي الكرة الطائرة ،املؤمتر الباليومرتك وأثره عىل بعض املتغريات البدنية والبيوميكانيكية والرضب الساحق .20

،جامعة الريمـوك كليـة الرتبيـة الرياضـية ،إربـد 7/5/2009-6الدويل الثالث نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنية شاملة 

 .ل الجزء األو–،األردن ،مجلد البحوث 

أثر برنامج ريايض مقرتح عىل بعض املتغريات السيكوبيولوجية لدى األحـداث الجـانحني مبؤسـسات الرعايـة بـاألردن ."21

 .اإلمارات العربية املتحدة –،ديب 12/11/2009-9،املؤمتر الدويل الثاين الرياضة يف مواجهة الجرمية "

ر عىل بعض االسـتجابات الفـسيولوجية وزمـن الجـري يف الجرعـة تأثري الغمر باملاء البارد بني جرعتي جري يف جو حا."22

 .2009،العلوم الرتبوية ،ديسمرب 36الثانية ،مجلة دراسات ،الجامعة األردنية ،مجلد 

تأثري الغمر باملاء البارد ورشب املاء البارد عىل بعض االستجابات الفسيولوجية وزمن التحمل يف الجو الحـار ، . ."23

 .2009،العلوم الرتبوية ،ديسمرب 36جامعة األردنية ،مجلد مجلة دراسات ،ال

الذهبيـة (وفـق الـشارة " ابتكار تصنيفي مبستوى اللياقة البدنية لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية."24

 .17/2010-16األردن ،–كلية الرتبية الرياضية ،عامن –،الفضية ،الربونزية ،مؤمتر اإلبداع الريايض ،الجامعة األردنية 

 دراسـات، –االحرتاف من وجهة نظر الالعبني والعاملني يف مجال لعبة كرة السلة بالكرايس املتحركة يف الوطن العـريب . 25

 .2013، 2، ملحق 40العلوم الرتبوية، املجلد 

 الـدم لـدى املـصابات مبـرض تأثري التمرينات املائية عىل بعض املتغريات الجسمية والفسيولوجية ومستوى السكر يف. 26

 .2014، 1، العدد 41السكري من النوع الثاين يف االردن، دراسات، العلوم الرتبية، املجلد 

دراسـة مقارنـة بـني الوسـطني "أثر برنامج تدريبي هوايئ عىل عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ملرحلة الشباب . 27

 تـرشين الثـاين، البحـر امليـت، 7-5" تحـديات التغيـري) "ICSSCC(الرياضـية ، املؤمتر الدويل لعلوم "األريض واملايئ

 .2014 -األردن، املجلد الثاين 

-40أثر تدريبات املقاومة االيقاعية عىل كثافة العظم وبعض املتغريات الفسيولوجية والجسمية لـدى الـسيدات بـني . 28

 أبريـل 16 و15املامرسـة الرياضـية والـصحية يف املجتمـع ثقافـة :  عام يف االردن، امللتقى الدويل العلمي الرابع50

 . الجزائر- جامعة البويرة 2016

عىل بعض املتغريات الجسمية والنفسية للسيدات املصابات بآالم مفصل الركبة، )  تدريبي–تأهييل (اثر برنامج منوع . 29

جامعات األردنيـة والثالـث لجمعيـة كليـات املؤمتر العلمي الريايض الدويل الحادي عرش لكلية الرتبية الرياضية بال

 .2016 –ومعاهد وأقسام الرتبية الرياضية العربية، املجلد األول 
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 :املؤمترات العلمية 
-1980، " ترشيد الرتبية البدنية والرياضه" كلية الرتبية الرياضية للبنني باالسكندرية:  الثالث-املؤمتر العلمي األول  . 1

1982. 

 .م1982، "الرياضة واملرأة" مي األول لكلية الرتبية الرياضية للبنات باالسكندريةاملؤمتر العل . 2

 .م1985كلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة، " الرياضه للجميع يف الدول النامية"املؤمتر العلمي  . 3

 .م1987اهرة، كلية الرتبية الرياضية للبنات بالق" الرتبية الرياضية والبطولة"املؤمتر العلمي  . 4

ــي األول  . 5 ــؤمتر العلم ــارصة"امل ــشكالت املع ــل امل ــية يف ح ــة الرياض ــات " دور الرتبي ــية للبن ــة الرياض ــة الرتبي كلي

 .1990/ 23/3-21بالزقازيق،

 .1992 األردن -املؤمتر الثاين لالتحاد األردين للطب الريايض، ماعني  .6

 .م1993 جامعة االسكندرية، - بكلية الرتبية الرياضية املؤمتر العلمي األول لقسم التمرينات والجمباز . 7

 .1993" رؤيا مستقبلية للرياضه املدرسية"الجامعة األردنية / املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية الرياضية . 8

 .م1997كلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة، " الرياضة وتحديات القرن الحادي والعرشين"املؤمتر العلمي  . 9

 كليـة الرتبيـة –" رياضة املرأة وعلـوم املـستقبل بـني التـأثري والتـأثر : " املؤمتر العلمي الدويل الثالث للرياضة واملرأة .10

 .1999 اكتوبر 22-19الرياضية للبنات باالسكندرية 

11 .INTERANTIONAL SEMINAR;" Gendr differences in human movement with special reference 

to education، IUSM. ISTITUTO DI SCIENZE MOTORE.Roma،14-15 May 2001 

 2003 / 5 / 22 – 20 ، الجامعـة األردنيـة ،كلية الرتبيـة الرياضـية " الرياضة منوذج للحياة املعارصة "املؤمتر العلمي . 12

 .عامن األردن،

  .2004،ازيق جمهورية مرص العربيةجامعة الزق، كلية الرتبية الرياضية للبنات باملؤمتر العلمي .13

  .2005.الجزائر .وهران ، جامعة مستغانم ، امللتقى العلمي .14

األردن ،عـامن ،  الجامعـة األردنيـة،كلية الرتبية الرياضية" علوم الرياضة يف عامل متغري"املؤمتر العلمي الدويل الخامس .15

2006. 

ــسام. 16 ــد وأق ــات ومعاه ــة كلي ــؤمتر األول لجمعي ــريبامل ــالوطن الع ــية ب ــة الرياض ــة ، الرتبي ــة الرتبي ــد يف كلي  واملنعق

 . 2007-ابريل،عامن،الجامعة األردنية/الرياضية

كليــة الرتبيةالبدنيــة وعلــوم ” نحــو مجتمــع نــشط لتطــوير الــصحة واألداء”املــؤمتر العلمــي الــدويل الريــايض األول.17

 . األردن، الزرقاء، 2008 / 5 /15-14الجامعة الهاشمية ، /الرياضة



  تنظيم- تدريب –                     تعليم                      السباحــــة                            273
 

،جامعـة الريمـوك ،كليـة الرتبيـة 7/5/2009-6املؤمتر العلمي الدويل الثالث نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنيـة شـاملة .18

 .الرياضية ،إربد ،اململكة األردنية الهاشمية 

 .اإلمارات العربية املتحدة–،ديب 12/11/2009-9املؤمتر الدويل الثاين الرياضة يف مواجهة الجرمية .19

الجامعـة األردنيـة بالـرشاكة مـع جـائزة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم /كلية الرتبية الرياضية "مؤمتر اإلبداع الريايض ."20

 ". عامن "،اململكة األردنية الهاشمية 17/2010-16ديب ،/لإلبداع الريايض 

)  تكنولوجيـا الرياضـة(ري الحـريك املؤمتر الخامس للمجلس الدويل للصحة والرتبية البدنية والـرتويح والرياضـة والتعبـ. 21

20-21/9/2013. 

-4 األردن - البحـر امليـت – الجامعة االردنيـة -كلية الرتبية الرياضية " تحديات التغري"املؤمتر الدويل لعلوم الرياضة . 22

7/11/2014. 

ع الريايض كلية الرتبية البدنيـة املؤمتر الدويل الثالث لإلبدا) رؤية عربية مشرتكة(املؤمتر العلمي الدويل الخامس عرش . 23

 .1/12/2014-29/11 جامعة حلوان –والرياضية 

كلية الرتبيـة البدنيـة " اليوبيل الذهبي لعلم النفس الريايض يف مرص والدول العربية " 17املؤمتر العلمي الدويل ال . 24  

 .20/11/2016 ـ 18والرياضية ـ جامعة حلوان من 

 

 :ليها يف مرحلة املاجستري الرسائل التي تم االرشاف ع 
  .1992/ غازي محمد خري الكيالين  -1

 .أثر برنامج تدريبي مقرتح بشدتني مختلفتني عىل بعض املتغريات الفسيولوجية يف السباحة  -
  .1994/ وليــد خليــل ذيــب  -2

 ".االيزوكينتييك " االستجابات الفسيولوجية والبيوكيميائية للعمل العضيل املحدد الرسعة  - 

  .1995/ سهــام النعيمــات  -3

 حريك ومستوى األداء املهاري عىل أجهزة جمبـاز السيدات لطالبات كليـة الرتبيـة الرياضـية يف –اإلدراك الحس -
 .الجامعة االردنية

  .1995/ منار موىس سالمة  -4

بني كل مـن الوسـطني دراسة مقارنة ما "  تأثري برنامج تدريبي مقرتح عىل بعض املتغريات الوظيفية والجسمية -
 " .األريض واملايئ 

  .1996/ وصال جريس الربيض  -5

 . أثر التغذية الراجعة البرصية يف تعلم سباحة الصدر - 

  .1997/ هنادي محمد الخياط  -6
 .أثر برنامج للتدريب الهوايئ عىل تعديل نسبة السكر لدى مرىض السكر  - 
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 .1996/ عيل محمد عيل النواس  -7

 .غريات الفسيولوجية والبيوكيميائية باملستوى الرقمي للسباحني الناشئني يف االردن عالقة بعض املت-

  .1997/ غـادة خصاونـه  -8

 .أثر االيقاع الحريك عىل تعلم بعض الحركات االرضية يف جمباز البنات  - 

  .1997/  رنــا الفاهــوم  -9

 . االردن البناء العاميل للقدرات البدنية املميزة للسباحني الناشئني يف -

  .1997/  ليىل محمد الكيالين  -10

 .برنامج مقرتح لتخفيف حدة أزمة الربو الصدري عند االطفال يف االردن - 

 1998/  عمر عادل الراوي -11

        أثر تنمية بعض متغريات االدراك الحس حريك عىل تعلم سباحة الصدر لطالب كلية الرتبية الرياضية بجامعة 
 .بغداد

 1998/ي عبري العــــور -12

أثر برنامج تدريبي مقـرتح عـىل تحـسني مـستوى اللياقـة البدنيـة املرتبطـة بالـصحة واملتغـريات الفـسيولوجية -
 .املرتبطة بالدورة الشهرية 

  .1999/  امنـار الدليمـي  -13

  .االستجابات الفسيولوجية للكىل لدى السباحني الناشئني يف العراق  -  

  .1999/  موفــق مفــرج  -14

برنامج تدريبي مقرتح وفق االيقاع الحيوي عـىل املـستوى الرقمـي وبعـض املتغـريات الفـسيولوجية لـدى أثر  - 
 .السباحني

 .1999/  زياد زاهي مسعد  -15

 .التايكواندو  أثر برنامج تدريبي مقرتح عىل بعض املتغريات الفسيولوجية واملهارية لدى العبي - 

 .1999/  ايناس هتـريه  -16

  .سباحي املنافساتالسلوك الصحي لدى  - 

 2000/ محمــد ناصيــف  -17

 ً. حريك لدى املعاقني حركيا– أثر برنامج مقرتح للسباحة عىل مستوى بعض متغريات االدراك الحس - 

 2001/ منــال بنــات  -18

 .مدى تأثري الفروق البيولوجية بني الجنسني عىل قدرات االداء يف السباحة  -  

 2001/ إبراهيـم خـدام  -19

 . دراسة مقارنة بني الوسطني االريض واملايئ –نامج تدريبي مقرتح عىل بعض عنارص اللياقة البدنية اثر بر -
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 2001/  غدير حداديــن  -20

  أثر التمرينات املائية عىل تخفيف حدة آالم املفاصل املصاحبة الحتكاك عظمة الرضفة -

 2002/ سامح شختور -21

 ارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحةتأثري برنامج مقرتح للرقص اإليقاعي عىل عن - 

 2003/أحمد الدقة  -22

عـىل بعـض املتغـريات الجـسمية " حـر وباسـتخدام األجهـزة " دراسة مقارنة لتـأثري برنـامجي تـدريب هـوايئ  -
 .والفسيولوجية

 2004/ مريم حرب -23

 . حريك -ك الحسسنوات عىل بعض متغريات اإلدرا ) 5-4(  أثر برنامج مقرتح لتعليم السباحة لألطفال من -

  2005/ اميان الجابري -24

 أثر السباحة عىل تخفيف حدة أزمة الربو الصدري عند األطفال يف األردن "-

 2005/ جرارنبيلتامر  -25
 أثر برنامج تعليمي مقرتح يف السباحة عـىل مفهـوم الـذات ومـستوى األداء لـدى املـشاركني يف دورات -

 .ة الرياضية يف الجامعة األردنيةالسباحة التعليمية التي تقيمها كلية الرتبي
 2005/عامد خليل رسداح  -26

  .أثر برنامج تدريبي هوايئ عىل عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ملرحلة الشباب

 2005/إميان محمد عمرو الجابري  -27

 أثر السباحة عىل تخفيف حدة أزمة الربو الصدري عند األطفال يف األردن 

 2006/روان بنديل البنا -28

أثر برنامج مقرتح لأللعاب املائية عىل تنمية بعض الجوانب السلوكية واملهارية  واملعرفية لدى األطفـال -
 .سنوات ،يف عامن )8-6(من 

 2006/غيد مندوب عبيدات -29

لـدى طالبـات كليـة  )كسمة وكحالة (أثر تعلم السباحة باستخدام الوسائل املعينة عىل الخوف والقلق "-
 .جامعة الريموك الرتبية الرياضية يف 

 2006/وليد محمود حسني الصبابحة  -30

 أثر منط مقرتح ألخذ الشهيق يف سباحة الفراشة عىل مركز ثقل الجسم وبعض املتغريات الكنيامتيكية

 )عامن،األردن( جامعة عامن العربية 2006/إميان أحمد جرب  -31

داء املهـاري املتعلـق بـسباحة أثر استخدام برنامج تعليمي مبساعدة الحاسوب يف التحـصيل املعـريف واأل"
 .الفراشة لطالبات كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية 
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 2007/خالد محمد فتحى الحشحوش  -32

أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة عىل مستوى األداء املهـاري يف سـباحة الـصدر لـدى طـالب كليـة 
 الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية

 2008/لحمد أمل محمد حسن ا -33

تأثري استخدام تـدريبات الألثقـال وتـدريبات البلومرتيـك عـىل القـوة والقـدرة العـضلية وتعلـيم بعـض 
 . املهارات عىل بساط الحركات األرضية 

 2010/سامح سامي سليامن األجرب  -34

أثر برنامج تدريبي مقرتح عىل بعـض املتغـريات الـسيكوبيولوجية والجـسمية لـدى فئـة مـن الـسيدات "
 .ابات باالكتئاب يف األردن املص

 2010/ محمد فايز الدبابسة   -35

 "أثر برنامج تعليمي لبعض مهارات السباحة عىل تخفيف حدة األمل عند مرىض آالم أسفل الظهر "

 2011/هبة حسن محمد الضمريي  -36

رض تأثري مترينات األكوا ايروبيك عىل بعض املتغريات الجسمية والبدنيـة والوظيفيـة لـدى املـصابات مبـ"
 ".السكري باألردن

 2011/ أبو كريك الـلـهعبدتسنيم   -37

تأثري برنامج مقرتح للتمرينات املائية عىل عنـارص اللياقـة البدنيـة املرتبطـة بالـصحة وبعـض املتغـريات "
 ".الفسيولوجية لدى سيدات املجتمع ذات النمط السمني

 2012/جاد فهمي ذياب مزاهرة  -38

ة الدوران املزدوج لجهاز حصان الحلق وبعض القدرات البدنيـة لـدى تأثري جهاز مبتكر عىل تعليم مهار"
 ".ناشئ الجمباز

 2014/أريج بسام يوسف السيد  -39

ّأثر برنامج تعليمي مقرتح لتعليم سباحة الصدر مدعم ببعض متغريات االدراك الحـس حـريك للطالبـات "
 ".املبتدئات يف كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية

 2014/مد عمرية غدير مح -40

أثر تدريبات املقاومة االيقاعيـة عـىل كثافـة العظـم وبعـض املتغـريات الفـسيولوجية والجـسمية لـدى "
 ". عام يف االردن50-40السيدات بني 

 2015/دينا زيك روبني الزيات  -41

لـدى تأثري اساليب مختلفة من التدريبات الهوائية عىل تحسني عنارص اللياقة البدنية املرتبطـة بالـصحة "
 ".سنة) 50-40(السيدات من سن 

 2015/نور نزار العيىس  -42

عـىل بعـض االسـتجابات الفيـسيولوجية ) AVA)(Cool Control(أثر استخدام جهاز تربيد راحة اليـد "
 ".االستشفائية ومستوى األداء لدى السباحني
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 2015/ذكرى سعد العواملة  -43

 ". مساقات السباحة يف الجامعات االردنيةمدى تطبيق معايري الصحة العامة واألمان والسالمة يف"

 2015/ موىس جابر هبسم -44

أثر برنامج تعليمي مقرتح للمهارات األساسية يف السباحة عـىل القـدرات االدراكيـة الحركيـة والقـدرات "
 ".االبداعية لدى طفل الروضة

 2016/حنان خرض العيسوي  -45

 ". الثاينالـلـهدنية لجائزة امللك عبدتأثري برنامج تدريبات متنوعة لتطوير عنارص اللياقة الب"

 

 :األبحاث التي تم االرشاف عليها يف مرحلة الدكتوراه  
  2001/العراق / جامعة بغداد / زياد طارق عبد لفته  -1

 " .تأثري الهرولة املنتظمة بصدرية الوزن أو بدونها يف ضغط الدم العايل " 
 2005/ جعفر العرجان-2

 سنة )15-12(املرتبطة بالصحة بدهنيات الدم لدى أطفال املرحلة العمرية عالقة اللياقة البدنية ”

  2006/ إياد مغايرة -3

ــة والفــسيولوجية  ــل األداء عــىل اإلنجــاز وبعــض املتغــريات البيوكيميائي ــدرات قب ــاول الكربوهي ــر تن أث
 .لدى العبي جري املسافات الطويلة والبيوميكانيكية

 2006/ خريي محمود الصبابحة -4

الية برنامج تعليمي مقرتح باستخدام عدة أساليب تدريسية عىل تعلم بعض مهارات الجمباز وانعكاس ذلك فع
 املرتبطة بتعلمها/عىل النواحي 

 2007/ محمد ملحم -5

االنفعاليـة  وبعـض املتغـريات تأثري برنامج هوايئ واسرتخايئ مبصاحبة املوسـيقى عـىل القـدرات الحركيـة"
  ".حديات الذهنية والفسيولوجية لذوي الت

 2007/ عواطف الربيعان-6

تأثري برنامج ريايض متنوع عىل بعض القدرات الحركية واإلنفعالية لدى األطفال ذوي صعوبات الـتعلم يف 

 .الصف الثالث والرابع األسايس يف مدينة عامن

 2008/ محمد فايز-7

 "تجابات الفسيولوجية وزمن األداء  تأثري أنظمة التربيد أثناء الجري يف الجو الحار عىل بعض االس" 
 2008/ زيد عالوي-8

تأثري تدريب الباليومرتك عىل بعض املتغريات البدنية والبيوميكانيكيـة والـرضب الـساحق عنـد العبـي الكـرة "
 "الطائرة 
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 2008/ مجدولني عبيدات-9

 " الفني لإلناث أثر استخدام مترينات تحمل القوة عىل تطوير مستوى األداء لبعض مهارات الجمباز"
 2008/ يحيى امليتمي-10

لتحسني مستوى بعض عنارص اللياقة البدنيـة وبعـض  )يف الوسطني األريض واملايئ (تأثري برنامج تدريبي مختلط "
 ".املتغريات الوظيفية لدى العبي كرة القدم من الصم

 2008/ هادي الصبان-11

–بيولوجية واالجتامعية لدى الجانحني مبؤسسات الرعايـة أثر برنامج ريايض مقرتح عىل بعض املتغريات السيكو"
 .األردن 

 2008/فالح سلطان فالح أبو عيد -12

  تأثري برنامج تعليمي للمهارات األساسية يف السباحة عىل بعض متغريات اإلدراك الحس حريك لدى األشخاص 
 املكفوفني

 2010/تامر نبيل جرار  -13

االت القائم عىل االقتصاد املعريف عىل املخرجات التعليمية للسباحة لطالب أثر تكنولوجيا املعلومات واالتص"
 .كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة األردنية 

 2010/زياد زاهي خليل مسعد -14

أثر التمرينات الهوائية األرضية واملائية عىل بعض املتغريات الفسيولوجية واألنرتبومرتية والبدنية لدى مرىض "
 ".دي من السيدان يف األردن رسطان الث

 2010/إبراهيم خــدام  -15 

تأثري برنامج نشاط بدين باملصاحبة املوسيقية واألغاين عىل تنمية املهارات االجتامعية والحركية لدى أطفال "
 " ذوي التوحد 

 2014/محمد فايز دبابسة -16

هرات السباحة األساسية وتخفيف درجة الخوف اثر استخدام تقنية حديثة يف تقديم تغذير راجعة فورية لتعليم ما"
 ". الجامعة األردنية–من املاء لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية 

 2015/يارس محمد عيد الوريكات -17

التمرينات الهوائية وأثرها عىل بعض املتغريات الفيسيولوجية والنفسية والبدنية لدى املصابني ببعض "
 ".االترضابات النفسية

 2016/ درابسة الـلـهعبدندوى -18

أثر برنامج ريايض مقرتح عىل تحسني عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة والقدرات الحركية واالنفعالية "
 ".لتأهيل مصايب الشلل الدماغي الالتوازين
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