
محاضرات مقياس السباحة

السنة اولى ليسانس: المستوى

طاهرآيت: إعــــداد الدكتور



مقدمة

داغوجي يعتبر مقياس السباحة من المقاييس األساسية حسب البرنامج البي

ية، علما أن للتعليم على مستوى السنة األولى ليسانس كونه وحدة تعليم أساس

ة من أهداف التعليم يجب التعرف على القواعد األساسية والمعارف النظري

ظرية والتطبيقية المرتبطة برياضة السباحة، واالطالع على أهم المعارف الن

في المرتبطة بالتخصص النظري والتطبيقي، والرفع من المستوى المعر

زويده للطالب في التخصص لربطه بالميدان، مما يساهم في تأهيل الطالب وت

.باألسس والمبادئ العامة والخاصة برياضة السباحة



المحاضرة األولى



:السباحةتعريف-1

انكحيثعامأالفأربعةمنأكثرالسباحةمارسقداإلنسانأنإلىاألثاربعضتشير

منالهروبعلىتساعدهكانتألنهاالممارسةناحيةمناألساسيإعتبارهفييضعها

.بهتحيطكانتالتيالمفترسةالحيوانات

فيرالكبيالتكنولوجيالتقدمومعالعالمأنحاءكلفيوالمتالحقالسريعالتطورومع

صبريدمحميوضحكماالمبتدئينلدىالسباحةتعلمالسهلمنأصبحفقدالعلميالبحث

التيةاألساسيالمهاراتالمتعلمإكتسابعلىبالعمليهتمالسباحةتعلمبأن:2001عمر

الفنيةالضرباتخاللالماءفيلحركتهالالزمةالقوىوتوليدجيدبشكلالطفومنتمكنه

29ص،2001عمر،صبريمحمد(ممكنزمنأقلفيالمسافةقطعبغرضالسباحةلطرق
.(



اءبنعلىكبيرةأهميةذاتشعبيةمائيةرياضيةأنها":1992عياشرشيدفيصلويعرفها

الفعالياتإحدىوهي،)والصحيةاالجتماعيةواإلنسانية(الفردحياةمنمتعددةجوانب

منتهاممارسإمكانيةوهيالرياضيةاأللعاببقيةعنخاصةبحالةتنفردالتيالرياضية

.)17ص،1992،عياشرشيدفيصل("األعمارمختلفوعلىالجنسينكالقبل

قيمةلهاالتىالمهاراتإحدىالسباحةأن":1985عياش،رشيدفيصلكذلكيرىكما

والقدرةةجيدصحةالفردتمنحالتيالبدنيةالتربيةمنمهمجزءهيكماالحياة،فيعالية

تكاملمبشكلالجسموأجهزةعضالتبناءعلىقدرتهانتيجةأفضلبحياةالتمتععلى

.)14ص1985المرجعنفس("ممارستهاأثناءالجسمأجزاءكافةتحرككونها



بأنها إحدى أنواع الرياضات المائية، والتي : 1999ويعرفها أسامة كامل راتب، 

تستعمل الوسط المائي كوسيلة للتحرك خالله، وذلك عن طريق حركات الذراعين

ماعياوإجتوعقليا ومهاريابكفاءة اإلنسان بدنيا اإلرتقاءوالرجلين والجذع، بغرض 

على أونكارتاوتعرف في قاموس الروس الصغير و .)22،ص1999أسامة كامل راتب، ).ونفسيا

."مؤنث ورياضة تطبيقية للعومإسمهي " و."  حركة الكائن الحي فوق سطح الماء:" أنها

هي رياضة مائية شعبية ذات أهمية كبيرة في بناء " على أنها 1992العياشويشير إليها فيصل 

)20، ص1992مرجع سابق، فيصل عياش (".  جوانب متعددة في حياة الفرد



السباحة هي إحدى األنشطة " 2000أحمد وإفتخاروأكد لنا ذلك قاسم حسين 

ي الذي المائية المتعددة التي يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك خالل الوسط المائ

."عليهيعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا يختلف كليا عن الوسط الذي إعتاد

ي يمكن تعريف السباحة على أنها حركة الكائنات الحية في الماء دون المشي ف

أولمبية، . القاع وتعتبر نشاطا يمارس بشكل كبير للترفيه وكذلك كرياضة عالمية

قاسم (كما أن لها عدة فوائد باإلضافة إلى المخاطر حين ال يكون السباح حذرا

)11،ص2000حسين و إفتخارأحمد



المحاضرة الثانية



:األولىالعصورفيالسباحة-1

لوقاتالمخمنالكثيرهللافطرفقدالحياة،بوجودوجدالذيالعومكانالسباحةقبل

والبحيراتواألنهارضفافعلىوجدأنمنذالعوماإلنسانإستطاعوالعومعلى

دقةالمحلألخطارتصديهفيهجوميةأودفاعيةكضرورةالسباحةمارسثمالبحار

.فسهنالتاريخقدمقديمةفالسباحةعليهو.الطبيعيةحيايتهفيتواجههالتي

المخاطرلهذهالتعرضدونأسهلبصورةالنتيجةهذهإلىتوصلاإلنسانإن"

صالحوطارقالفاتحمصطفى(".الماءداخلإصطيادمحاولةفيمالحيوانكتقليده

.)23ص1999فضيلي



:الفرعونيةمصرفيالسباحة-2

موقعإن":1999فضيليصالحوطارقالفاتحمصطفىيقول

المصريينممارسةفيأثرمناخهاوطبيعةالجغرافيمصر

دادواإلعالتربيةوسائلمنكوسيلةالسباحةلرياضةالقدامى

حركةيشبهشكالوضعوابالسباحةإهتمامهمجملةومن

.)26صالمرجعنفس(".الحاليةالحرةالسباحةفيالذراعين



:القديمالعراقفيالسباحة-3

الرافدينواديفيحضاراتعدةوعراقةأصالةيشهدالتاريخإن"

منببالقرأقيمتتلكأنوالبابليةالساموريةالحضاراتفيالمتمثلة

الحضاراتهذهأنشأتالتيالجماعاتوالشعوبتلكوأنالمياهمصادر

".العسكريالتدريبفياألساليبكإحدىالسباحةإستخدمت

:الفارسيةالدولةفيالسباحة-4

"مانلوشارل"الملككانوقدالفارسيةالدولةعهدفيالسباحةإنتشرت
.عصرهسباحيأمهرمن



:)والفنيقينالكنعانيين(القديملبنانفيالسباحة-5

أتقنوووعةمتنبدنيةنشاطاتلهمبالفنيقيينالتاريخسماهموالذينالقديملبنانفيالكنعانيونمارسقد

.والغوصوالسباحةالتجديفخاصةبصورة

:)اإلغريقية(القديمةاليونانيةالدولةفيالسباحة-6

األوانيلىعاكتشفتالتيالنقوشتدلحيثاإلغريقيةالدولةفيعظيمشأنللسباحةكانلقد

واعرفكماظهرهعلىيسبحشخصعنذكرقدأفالطونأنكماالحرةالسباحةتشبهوالتي

.الماءفيالوقوفكيفيةأيضاوالطفوكيفية

:القديمةالرومانيةالدولةفيالسباحة-7

ونيحبكانواالرومانأنتثبتواسعةسجالتوهناكروما،نهضةفيواسعةشهرةللسباحة

السباحةحماماتمنالكثيرأقامتحيثالحربياإلعدادمنمهماجزءاواعتبروهاالسباحة

.)30-23:صسابقمرجعفضليصالحوطارقالفاتحمصطفى("تيرماي"سمتهاالتي



:الوسطىالعصورفيالسباحة-8

:الكنيسةعصرفيالسباحة-8-1

رالصدخاصةالدينيةطقوسهممنكطقسالسباحةاستخدموانجدهمقد

.(30صالمرجعنفس(الصليبفيهاالجسمحالةتشبهالتي

:اإلسالمقبلالعربعندالسباحة-8-2

عربعكسالسباحةعرفواأنهميؤكدماهناكليسالحجازعربكان

البحارأواألنهارأماموجودهمعدمإلىراجعوذلكالشرقي،الجنوب

)31صالمرجعنفس(.منهاالقريبة



:اإلسالميالعصرفيالسباحة-9

عندوسلمعليههللاصلىهللارسولعن:2004اإلسطمبوليمهديمحمودقولفيجاء

:أربعةيكونأنإالولعبلهوفهوهللاذكرمنليسشيءكل":قالانهصحيحبإسنادالنسائي
".سباحةالالرجلوتعليمالغرضينبينالرجلومشيفرسه،الرجلتأديب،إمرأتهالرجلمالعبة

أورد،2007كتابهفيعلوانناصحهللاعبدوقال)122ص،2004اإلسطمبوليمهديمحمود(

بنفسه،بحسوسلمعليههللاصلىالرسولأنفيهمايؤكدشريفينحديثينهللارحمهالسيوطي

إلىجلركلليسبح":فقالغديراوأصحابههودخلوسلمعليههللاصلىهللارسولأنفيذكر

رسولسبحفبكروأبووسلمعليههللاصلىهللارسولبقيحتىصاحبه،إلىكلفسبحصاحبه،

هللاألقىحتىخليالمتخذاكنتلو:وقال،إعتنقتهحتىبكرأبوإلىوسلمعليههللاصلىهللا

حهافتالتيالبلدانجميعفيالسباحةلعبتولقد".صاحبيولكنخليال،أبابكرالتخذت

.(742ص2007كتابهفيعلوانناصحهللاعبد)".اإلسالمنشرفيمهمادوراالمسلمون



:في العصر الحديثالسباحة -10

ن كتب البروفيسور األلماني نيكوالس فينمان أول كتاب ع1539في عام -

.السباحة

.كان التطور السريع من األنهار إلى األحواض1837في عام -

.كان أول اتحاد للسباحة خاص بالهواة في إنكلترا1896في عام -

.دولي وتأخر في ظهورهإتحاديكان أول 1908-

مرجع (.ظهرت سباحة الفراشة أو الدولفين1948في عام -

)123سابق، محمود مهدي، ص 



:الجزائرفيالسباحة-11

الجزائرفيالسباحةتعتبر1962إلى1930عامفي1995مروشعليأشار

منكثيرالتعترضهاالتيالرياضاتمنهيالجزائرفيوالسباحة.فرنسيةسباحة

فيها،ةالمنخرطالجمعياتقلةنجدلهذاالمسابحنقصفيتتمثلأولهاالصعوبات

بينهممنم1948سنةالجزائريينالسباحينمنالمعةعناصرببروزيمنعلمهذا

فيماليةالشإفريقيابطولةنالحيثقسنطينةمنوهوبلحاجمصطفىالسالمعبد

حرةسباحةمتر100،200،800منافسات



.العرفاويالسيد مصطفى م التي ترأسها 1962-07-31أنشأت االتحادية الجزائرية 

سمحت هذه م كما 1963، سنة بالجزائرمستقلة جزائرية بطولة أول للسباحة الجزائرية نظمت االتحادية 

بعينات السوإلمكانيات معتبرة سواء لدى اإلناث أول الذكور ففي قدرات عدة مواهب تملك المنافسة ببروز 

و ، خميسيبوطاغومثل بكلي، وجوه المغربية وكذلك السباحة الوطنية م ظهرت 1974عام وبالضبط 

حقق سيين إذ الودي الذي جمع السباحين الجزائريين بالتونالدولي الذين شاركوا فيما بعد في اللقاء معمر 

متر 200معمر أو سباحة حرة، متر 200-100نتائج إيجابية مثل بكلي في نوع الجزائريون السباحون 

.سباحة أربع أنواعمتر 200في وبوطاغوعلى الصدر، سباحة 

وطنية ية بتحطيمها لعدة أرقام قياسالجزائرية السباحة زازةأما في السباحة النسوية فقد شرفت عفاف 

.م 1978خالل األلعاب اإلفريقية التي جرت بالجزائر عام وافريقية 



المحاضرة الثالثة 



السباحةتعلم طرق 

:الطريقة الجزئية -1
تتميز هذه الطريقة بتعليم أجزاء المهارة السباحة مثل حركة الرجلين والذراعين والتنفس ثم 

قاسم ).            الربط بينهما لتمارس السباحـة ككل ثم العـودة مـرة ثانيـة لتدريس أجزاء المهارة

(124م، ص 2000أحمد،حسن حسين، افتخار 

:مميزات الطريقة الجزئية
بعض المتخصصين أن تقسيم السباحة إلى أجزاء عند تعلمها يساعد كال من المدرس يرى -

والمتعلم على اكتشاف مواطن الضعف واألخطاء األساسية مما يمكن المدرس من وضع العالج 

.األخطاءالمبكر والمناسب لإلصالح هذه 
إلى الطريقة الجزئية على سهولة إخراج الدرس بالنسبة للمدرس والمتعلم باإلضافة تساعد -

الجزئيةعدد أكبر من التالميذ نظرا للتجانس والتقارب في مستوى تعلم المهارات إمكانية 

.أدائهتساعد الطريقة الجزئية المتعلم على تقسيم التقييم المبكر لمستوى -



:الجزئيةعيوب الطريقة  -1-1
جد كثيرا وبصفة خاصة عند المبالغة في تجزئة تعلم السباحة، حيث أن المتعلم ييحدث -

صعوبة في االكتساب والتوافق الكلي للسباحة، مما يؤخر من عملية اكتساب المتعلم 

.التعلممهارة السباحة ككل، وهو األساسي من 
التعلم بالطريقة الجزئية تقسيم السباحة إلى أجزاء عديدة وأن اندماج هذه يتطلب -

األجزاء الكثيرة بعضها ببعض يتطلب مزيدا من االرتباطات بين الجهاز العصبي 

واإلحساسات الحركية المختلفة مما يزيد من الطاقات العصبية المستنزفة ويزيد من 

.التعلمالوقت المطلوب إلحداث 
نتيجة تجزئة المهارة عدم وضوح الهدف العام من تعليم السباحة بالنسبةيحدث -

علم ومما هو جدير بالذكر أن وضوح الهدف من تعلم السباحة إحدى مبادئ التللمتعلم 

.التعليمالهامة لسهولة 



:الطريقة الكلية-2
ويقصد بالطريقة الكلية أن يقوم المدرس بعرض نموذج السباحة ككل مع التعليق 

والشرح المبسط ثم يطلب من المتعلمين األداء الكلي للسباحة، ثم يركز المدرس 

-2( 125ص المرجع السابق، أحمد، قاسم حسن حسين، افتخار . )على تصحيح األخطاء

:الكليةالطريقة ميزات م-2-1
وضوح الهدف العام من التعلم مما يجعل التالميذ أكثر إيجابية وتفاعل في تحقيق 

.ككلعملية التعلم ويحاولون اكتساب السباحة 
التعلم التي يرى الكثير من المتخصصين أن المتعلم بالطريقة الكلية يصلح مع مادة-

لي تكون من النوع الوظيفي المتكامل والذي ال تحقق فائدة إال من خالل األداء الك

.النوعللمهارة وتعتبر رياضة السباحة من هذا 



:الكليةالطريقة عيوب -2-2
ا الطريقة الكلية غير مناسبة لجميع المستويات من التالميذ نظرتعتبر -

اكتساب المهارات الحركية لذلك يالحظ أن بعض في قدراتهمالختالف 

.يستجيبالتالميذ يستجيبون لتعلم السباحة والبعض اآلخر ال 
متعلمين يحدث أثناء التعلم بالطريقة الكلية للسباحة أن يصعب على ال-

معرفة دقائق وتفاصيل أداء مهارات السباحة مما يؤثر في ارتكاب 

لص المتعلم للعديد من األخطاء أثناء الممارسة األولية وقد يصعب التخ

.منها فيما بعد



:الطريقة المختلطة-3
تعد الطريقة التعليمية المختلطة وسطا بين الطريقة الجزئية والطريقة الكلية وقد 

وجدت هذه الطريقة من جمع مزايا كل من الطريقتين السابقتين ومحاولة تجنب 

.عيوبها
دلت التجارب على استخدام الطريقة المختلطة في تعليم المهارات الحركية يحقق نتائج

أفضل وقد استعملت في معظم المناهج لتعليم مهارات السباحة وذلك قبل خمسين سنة 

.السابقتينأو أكثر وأثبت تفوقها على الطريقتين 
يرة بل مثال عدم تقسيم الحركة إلى أجزاء صغ: والتعليم بهذه الطريقة يكون كما يلي

ه إلى وحدات كبيرة كل وحدة تمثل جانبا كبيرا من المهارات الحركية وبعد تعلم هذ

الوحدة ينتقل المدرب إلى الوحدة التالية لهما وهكذا وعند جمع هذه الوحدات مع 

بعضها البعض تظهر الحركة كاملة



:إيجابيات الطريقة المختلطة -3-1
من مزايا هذه الطريقة أنها تحدد هذه المهارة للمتعلم ولو بصورة جزئية مما إن 

يجعل أداء المهارة مشوقا وغير ممل نتيجة لذلك تقل إمكانية حدوث اإلصابات 

باإلضافة إلى مراعاتها لقدرات وإمكانيات المتعلمين كما أنها تقلل من الوقت الالزم 

.الجزئيةللتعليم بالطريقة 
تقلل من االرتباطات العصبية الالزمة ألداء المهارة فيها، لكن هذه الطريقة تتطلب -

من المعلم والمدرب الدقة المتناهية في تقسيم الحركة إلى وحدات طبيعية وسلمية 

.التعليميةلذا يجب مراعاة عند استخدامها طريقة الوحدات 
.األمرالمهارة الحركية كلها بصورة مبسطة في أول تعليم  -

ارة األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ارتباط ذلك باألداء الحركي للمهتعليم -

(26ص م، 1996سنة : محمود حسن، علي أبيك، مصطفى كاظم.)الحركية



المحاضرة الرابعة 



:السباحة أهمية -1

 مرونة المفاصل والحفاظ على رشاقة الجسم ٌزيادة السباحة على تساعد .

 الدمٌوية رفع كفاءة القلب وتنٌشط الدورة.

 عملٌية الشٌهيق ط من الهواء لتنشٌ أكبركٌميةالرئتين الستيعاب اتساع وبالتالًي عضالت الصدر، وتقٌوية تساعد على توٌسع

.والزفٌير

 (.الكبد والطحال) اعضائها الداخلٌية عضالت البطن مع اٌيجابٌا فًي تؤثر

 الهضمتسٌهيل عملٌية تؤدي السباحة الى.

 بالدمالٌهيموغلوبٌين ٌزادة.

 للجسمطبٌيعًي الماء مدلك.

 الغرقحوادث نسبةمن تعلمها ٌيقلل حالة انقاذ شخص من الغرق، كما ان أهٌمية انسانٌية فًي لها.

 الشجاعة واالقدامتنٌمةتعمل السباحة على.

تعمل على ازالة الهموم والمتاعب والعناء العقًل، لما فٌها من متعة وذلك من خالل

.الغطس والعوم ًف الماء والتعرض ألشعة الشمس واستنشاق الهواء الطلق

 ًتعمل على ٌزادة التوافق العصًب العضل.

 نٌسينٌرياضة للجٌميع وللجالسباحةاالخرى، وتعتبر الٌرياضات عن فوائد بدنٌية وحرٌكية تٌميزها تكسب الجسم.



:بالنواحي الصحية االهتمام-2

.الماءقبل النزول الى جيداً الجسم غسل -

.السباحةالمباشرة بتعلٌم فحص المبتدئين طبيا قبل -

(معقمةبمواد )قبل النزول الى الماء يجري تعقيم الرجلين -

.مجروحللمبتدئ بالنزول الى الماء اذا كان ال ٌيسمح -

.المخصص للسباحةلبس مايو -

.منشفة خاصة لكل مبتدئجلب -

.أذنك بعد السباحةتنظيف -

.بعد الخروج من الماءدافئا شرابا تناول -

.ان تخرج من الماء حاالبالقشعريرة فعليك شعرت اثناء السباحة اذا -

.داجيجسمك وبعدها اغسل جسمك يجف تنزل الى الماء اذا كان جسمك متعرقا، بل انتظر حتى ال -

.على معدتكيؤثر تتناول الطعام قبل السباحة الن ذلك ال -

(.اليابسةاالحماء على تمارين )قبل السباحة ممارسة التمارين البدنية -

.األوليةادوات االسعافات تهيئة -



المحاضرة الخامسة



:تأثيرات السباحة في الخلية الجسمية 

الماء والهواء والشمس تأثيرات -1

و المدرب وعلى المدرس ا. ينبغي مالحظة عدم المبالغة فًي البقاء داخل الماء لمدة طويلة نسبيا خصوصاً في المياه الباردة

.  و ما شابه ذلك السباحة، واتخاذ ما يلزم في حالة ظهور القشعريرة ااوالتالميذااللتفات الى اهمية هذه الناحية عند تعليم االطفال 

نتاج وتطوير ان تأثيرات األشعة تحت البنفسجية المكتسبة من الشمس عند السباحة في الهواء الطلق في الصيف تقود الى ا

.مفيد جداً بالنسبة لألطفال وفي عملية بناء وتطوير الهيكل العظميالفتامينهذا . في الجسم ( Dفيتامين )

: وجهاز دوران الدم القلب السباحة على تأثير 

 ب السباح اقوى قلالدم لذلك يكون الحجم وتنٌظم دوران حيث عن قلب االنسان العادي من يختلف السباح قلب ٌيمتلك

.في االذٌنين والبطينين وخاصة البٌطين االيسرمن قلب االنسان العادي ، وتوسع 

 ض حرارة جسم خفالدموية بدور كبير في وتقوم الدورة . السيما االوكسجين االنتقال للعناصر وسيلة الدم ويعتبر

السباح 

 من الدم بيرة أليافه الستيعابها كميات كاستطالة نتيجة حجم وقوة عضلة القلب زيادة ان ممارسة السباحة تؤدي الى

العضلية جدرانه أنسجة متانة زيادة الى يؤدي مما 



 يؤدي عدد الضرباتمع زيادة حجم الدفعة الواحدة من الدم حيث تضاعف وتؤثر السباحة على جهاز الدوران

موية الشعيرات الدوكذلك تؤدي الى اتساع . في الجهد العنيفوخاصة الدموية الدورة سريان الى سرعة 

.العنيف اثناء المجهود الطبيعي امثال حجمها الى عشرة حجمها حتى تصل وزيادة 

:التنفستأثير السباحة على الرئتين وجهاز 

 ثاني أوكسيد الكاربون وطرح غاز االوكسجين اخذ اهمية كبيرة في الماء في التنفس ان لعملية(CO2) عن

من يكون طويال الزفير فخارج الماء اما يكون الشهيق سريعا ومن الفم السباحة ففي ، طريق الشهيق والزفير

.معاالفم واالنف 

 لهيموغلوبين زيادة كمية اوالى االوكسجين السباحة المتصاعدة تقود الى سهولة سعة تغلغل والتدريبات في

ة االوعيانتشار زيادة من خالل العضالت العامة وصول الدم الى مناطق تحسين الى ويؤدي الدم، في 

اكبر ستيعاب الرئتين الاتساع وبالتالي الصدر، توسيع وتقوية عضالت ، وتساعد على الشعيرية الدموية 

.لتنشيط عملية الشهيق والزفيرمن الهواء كمية 



: أثير السباحة على الجهاز العضلي ت

 لعضلي وااللياف النسيج االدم الى االوعية الشعرية الدموية الدقيقة التي تنقل عدد ازدياد في عن ذلك وينتج نقل الدم يتحسن

.العضلي العصبي السباحة الى رفع مستوى التوافق ويساعد تدريب .فتتضخم العضلة وتقوى العضلية 

 ة لألوتار القوة والمرونوزيادة ، في جميع عضالت الجسمالحجم والقوة السباحين بزيادة في عند العضلي الجهاز ويتميز

تتسم بالرشاقة التوافقية التي اداء االعمال يزيد القدرة في المتصلة بالعظام والمفاصل مما العضلية 



ة المحاضرة السادس




