
  :سباحة الزحف على البطن

  .يهدف التحليل الفني إلى تقديم األسلوب العلمي المفصل لألداء مع مراعاة الفروق بين األفراد

 

  :وضع الجسم1-

يأخذ الجسم الوضع األفقي المائل قليالً على البطن بحيث تكون األكتاف أعلى قليالً من المقعدة 

الموجودة دائماً تحت سطح الماء مباشرة ، ويكون النظر لألمام وأسفل ، وتكون الذقن بعيدة 

  .قليالً عن الصدر بدون توتر في عضالت الرقبة ، والرجلين ممتدتان ومتقاربتان دون تصلب

 

  :ضربات الرجلين2-

تؤدي الضربات بشكل مستمر وتبادلي وتعتبر مفصل الفخذ محور ارتكاز حركة الرجلين ، 

وتعتمد حركة الرجلين على التوقيت السليم ، وتشارك الرجلين في سباحة الزحف على البطن 

، وتنشأ  بقدر أقل من القوة الدافعة المحركة للجسم إلى األمام علماً بأنها أقوى من الذراعين

  .هذه القوة من حركة الرجلين ألسفل

 

  :حركات الذراعين2-

تعتمد حركة الذراعين داخل الماء على دفع الماء للخلف ، كما تعتمد حركة الذراعين داخل الماء 

  .تقريباً % 58على دفع الماء للخلف ، كما تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعين بنسبة 

  .ل مفصل الكتف في صورة دائرية وتشمل الذراعين على مرحلتينوتدور حركة الذراع حو

  :المرحلة األساسية-أ

  :الدخول إلي الماء-

ويكون الدخول . يبدأ الذراع الدخول للماء بأصابع اليد أمام مستوى الكتف وللداخل قليالً ألسفل

وعند هذا على بعد مناسب دون مبالغة بحيث يكون هناك انثناء خفيف في مفصل المرفق ، 

  .االنثناء تكون اليد األخرى على وشك االنتهاء من الشد

  :المسك- 

يؤدي بعد االنتهاء من دخول الذراع الماء مع وجود انثناء خفيف بمرفق الذراع وتتم عند نقطة 

  .أسفل سطح الماء

  :الشد والدفع-

تعتبر عملية الشد تؤدي بعد ذلك الذراع الشد في خط يقع تحت مركز ثقل جسم الفرد مباشرة و

والدفع هما الجزء األساسي النتقال الجسم لألمام، حيث تقوم الكف والساعد بدفع الماء للخلف 

بقوة ، وذلك وفق قانون رد الفعل وفي هذه المرحلة يكون هناك انثناء في مرفق الذراع وتكون 

ون الكتف في وتنتهي حركة الشد عندما يك 8 09أفضل قوة للشد عندما تكون زاوية المرفق 

موضع أعلى تماماً من الكف متعامدين وعندها حركة الدفع بزيادة ثني المرفق وذلك بتوجيه 

 .الكف ألعلى اتجاه البطن ، وتنتهي حركة الدفع قرب مفصل الفخذ

  :التخلص- 

وعندها يبدأ المرفق في الخروج من الماء أوالً يليه الكف، وهو جزء مهم في المرحلة 

  .األساسية



  .م التأكد من صحة التخلص عندما يلمس اإلبهام فخذ أو ما يوه السباحويت

  :المرحلة الرجوعية-ب

تبدأ هذه المرحلة بمجرد انتهاء الدفع والتخلص مباشرة ثم تتحول الحركة لألمام في حركة شبه 

  . دائرية بما ال يؤثر على وضع الجسم وحركات الذراع األخرى

على التوقيت السليم بينهما بحيث ( األساسية الرجوعية ) عين وتعتمد الحركة الكاملة للذرا

تكون إحدى الذراعين في حركة المسك بينما تكون الذراع األخرى تؤدي حركة الخروج أي 

  .تقريباً  059تكون الزاوية بينهما 

 

  :التنفس1-

العينين يتم إخراج الرأس من أحد األجناب عند دخول اليد المقابلة الماء بحيث تظهر إحدى 

والفم فوق سطح الماء مباشرة ، ويؤخذ الشهيق من الفم مع تكويره لمنع دخول الماء مع 

  .الهواء

ثم يعود الوجه بعد ذلك مباشرة وبنفس األسلوب إلى الماء ليقوم الفرد بإخراج الزفير داخل 

  .الماء

 

  :التوافق2-

ع فهناك طريقة الست ضربات تعددت اآلراء حول عدد ضربات الرجلين المقابلة لدورة الذرا

للرجلين لكل دورة ذراع ويؤيد البعض استخدام ثالث ضربات بالرجلين لكل دورة ذراع ويؤيد 

البعض استخدام ثالث ضربات بالرجلين لكل دورة، وما يعنينا هنا التوافق بين ضربات الرجلين 

ما يتناسب مع سرعة الرأسية مع حركات الذراع التبادلية بما ال يعوق أحدهما األخرى ، وي

  .حركة الجسم في الماء

  :تعليم سباحة الزحف على البطن

قبل بدء المعلم في العملية التعليمية يجب أن يتأكد من إجادة اإلفراد للمهارات التمهيدية الالزمة 

  .لتعليم هذه السباحة

  .لصحيح للجسمثم تتاح لألفراد رؤية النموذج لألداء الصحيح ، مع تعليق المعلم على الوضع ا

ثم يقوم بالتعليق على حركة الرجلين من حيث أنه حركة تبادلية تتميز باالستمرارية في حركة 

كما يتضمن التعليق . رأسية ألعلى وألسفل من خالل مفصل الفخذ مع انثناء قليل للركبتين 

ة وأخرى مرحلة أساسي)حركات الذراعين من حيث أنه حركة تبادلية وأنها تنقسم إلى مرحلتين 

  (رجوعية

كما يجب أن يشمل التعليق على طريقة التنفس من حيث أهمية أدائه في سياق توافقي مع 

  .السباحة ككل

بعد ذلك تتاح فرصة للمتعلمين للقيام باألداء الفعلي للسباحة وعلى المعلم متابعة تصحيح 

  .حتى ال تثبت هذه األخطاء إذا ما تم تأجيلها. الخطاء أوالً بأول 


