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:نیة والریاضیةمدخل إلى تاریخ التربیة البد:المحاضرة  األولى
توجد حركة جدلیة بین اإلنسان و التاریخ منذ فجر البشریة، فالتاریخ هو الذي یسجل األعمال :مقدمة-1

.الخالدة لإلنسان، أما اإلنسان فهو الذي یصوغ التاریخ و یدونه
ضیة، و وهو ذلك العلم الذي یبحث في الوقائع و الحوادث الما: و یقصد بالتاریخ في اللغة تعریف الوقت

تطلق كلمة التاریخ في أیامنا على العلم بما تعاقب على الشيء في الماضي من األحوال المختلفة، سواء كان 
ذلك الشيء مادیا أو معنویا كتاریخ الشعوب، أو تاریخ األسرة، و تاریخ القضاء و تاریخ العلم و تاریخ 

.الخ...األدب
التاریخ اإلنساني  منذ وجود السجالت المدونة إلى الوقت أن التاریخ یدرس األحداث الماضیة في : و یقال

.الحاضر، و یقال أیضا أنه یهتم بدراسة حوادث فریدة، وذات نوعیة خاصة من أجل ذاتها فقط
ولذا فإن معرفة أحداث الماضي تعد من الموضوعات و القضایا التي تهیمن على اهتمام اإلنسان، فقد بدأ 

بتسجیل أخبار أسالفه من خالل حفظ األغاني و األساطیر المعبرة عن تلك اإلنسان في العصور القدیمة 
.األخبار و ذلك بهدف توریثها و تناقلها بین األجیال

: وفیما یلي عرض لبعض اآلراء المعبرة عن ماهیة التاریخ
الشاهد على مر العصور-
ذاكرة الجنس البشري-
ذلك السجل المكتوب للماضي و أحداثه-
.و لإلنجازات التي قام بها اإلنسان فیما مضى من الزمانتدوین لألعمال-
ذلك الحوار بین الماضي والحاضر-
دراسة للمسیرة الحضاریة لبني اإلنسان-
وهي كلمة ) الهیروسطیة(یطلق المؤرخون على مرحلة جمع المادة التاریخیة لفظ : مصادر المادة التاریخیة-2

و ذلك للداللة على جهد المؤرخ أو الباحث في جمع المادة )أنا أجد( مشتق من التراث اإلغریقي بمعنى 
.التاریخیة المثقلة بموضوع الدراسة

و تذكر مراجع البحث المنهجیة أن على الباحث اللجوء إلى كافة الوسائل و الطرق و المصادر العملیة في 
ن هناك نوعین من المصادر سبیل حصوله على المادة التاریخیة المتصلة بموضوع الدراسة وهناك اتفاق على أ

: التاریخیة
المصادر األولیة -أ

المصادر الثانویة -ب
وهي التي تشتمل على معلومات و حقائق أصلیة عن الوقائع أو األحداث المتصلة : المصادر األولیة: أوال

الخ...بموضوع الدراسة و منها اآلثار و الوثائق
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الخ منقولة عن ...ل على معلومات و أفكار و تسجیالتوهي المصادر التي تشتم: المصادر الثانویة: ثانیا
المصادر األولیة سواء كانت منقولة لمرة أو أكثر، و تتضمن كل ما  كتب عن غیر مشاهدة شخصیة من 

الخ...الباحث، كالمقاالت و دوائر المعارف، ملخصات الكتب
ة بدراسة تاریخ النشاط البدني و الریاضي تهتم التربیة البدنی: أهمیة دراسة تاریخ التربیة البدنیة و الریاضیة

: لإلنسان لالعتبارات التالیة
استخالص الدروس والعبر من الماضي والترف على األخطاء و تجنب الوقوع فیها في الحاضر أو - 1

المستقبل
استقراء تأثیر المتغیرات و النظم االجتماعیة على نظام الریاضة والتربیة البدنیة و ذلك لتوجیه النظام- 2

.نحو التقدم باإلستفادة من هذه التأثیرات
دراسة تاریخ الریاضة و األلعاب والتربیة البدنیة كمحاكاة لتقدیر حجم و اتجاه التقدم في التربیة البدني - 3

.و الریاضیة المعاصرة
االستفادة من معطیات اإلدارة عبر التاریخ الستخالص تنظیمات جیدة للریاضة في الحاضر - 4

.والمستقبل
ة المدارس الفلسفیة الكبرى و تأثیرها على الریاضة و التربیة البدنیة من خالل العصور المختلفة دراس- 5

.لحضارة اإلنسان
تشجیع البحوث التاریخیة في مجال التربیة البدنیة الریاضیة من خالل الفهم الجید للمصادر األولیة والمصادر 

.المرتبطة بالظواهر أو المواضیع المراد دراستهاالثانویة، ذلك بغرض التوصل إلى  الحقائق التاریخیة 
دراسة تاریخ التربیة الریاضیة التي هي جزء من مناهج الدراسات إن:دراسة تاریخ التربیة الریاضیةأهمیة-3

والعلیا في كلیات التربیة الریاضیة في جامعات العراق، تلقي الضوء لما قدمته التربیة البدنیة والریاضیة األولیة
في الخلق األساسیةودعائمها أركانهااحد باعتبارهاإنسانیةوالمجتمعات البشریة عبر حضارة نسانلإل

، ان الحیاة البشریة في ماضیها وحاضرها وحدة عضویة تتفاعل فیها مختلف العناصر وتتكامل، لذلك واإلبداع
من التاریخ یدرك جزءإنلیمكنهتفهم الحیاة كلها، كماإذاإالاإلحداثیتفهم حدث من إنلإلنسانمكنتیل

فهم التاریخ البشري بكامله، والذي یشمل الحیاة البشریة الماضیة بجمیع مظاهرها إذاإالصحیحًا إدراكا
.االقتصادیة واالجتماعیة والدینیة والفنیة

- :والهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو تحقیق امور رئیسیة وهامه منها 
.ة واحداثها عبر العصور یالتربیة البدنیة والریاضمعرفة الطالب لتاریخ -1
.مدى استخدام واستغالل التربیة البدنیة والریاضیة لخدمة الدولة قدیمًا وحدیثاً -2
.مقارنة شاملة لهذه الظاهرة الحضاریة في المجتمعات المختلفة إجراءإلىإضافة-3
عملیة مستمدة من تجارب وخبرات كما تمكن الطالب من ایجاد صیغ جدیدة مبنیة على اساس علمیة و -4

.االخرىالشعوب 
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.العمل على تطویر المستوى العلمي للتربیة الریاضیة والبدنیة والصحیة والترویح -5
وحتى التاریخمقابلمنذ عصور اإلنسانيارتباط التربیة البدنیة والریاضیة بالتاریخ إلىهذا باالظافة -6

.والشعوب األقوامالوقت الحاضر لدى مختلف 
على صعید دراسة تاریخ الحركات إماكبیرة، وذلك الن التاریخ أصبح علمًا قائمًا بذاته، أهمیةلدراسة التاریخ 

في الوقوف وتساعدهتلقي الضوء للدارس والباحث فإنهاالریاضیة العالمیة، قدیمًا وحدیثًا ماضیها وحاضرها، 
تحكم العالم بأسره یوم إنالتي استطاعت األممو على مدى التطور الحضاري والتقدم الذي مرة به الشعوب 

والتقدم واألعمارالبناء أركانلكیان الدولة وركنًا من أساسایعتمد التربیة البدنیة والعسكریة اإلنسانكان 
.والرقي 



الدكتور بوطاليب بن جدوليسانسالسنة أوىل  تاريخ وفلسفة الرتبية البدنية والرياضية  :مادة

6

البدائيالمجتمعالتربیة البدنیة في :المحاضرة الثانیة
علم (ئع حیاته في المجتمعات البدائیة إلى أن علماء اآلثار و األنثروبولوجیا لم یسجل اإلنسان األول وقا

قد اهتدوا من خالل دراستهم العلمیة إلى ان اإلنسان البدائي قد مر في حلقات تطوره )     األجناس البشریة
: بثالث مراحل

المرحة األولى        
لعصر الحجري القدیم ینتمیان إلى ا

المرحلة الثانیة

ولقد توصل هؤالء العلماء إلى معرفة األحداث والحقائق المرحلة الثالثة تنتمي إلى العصر الحجري الحدیث
.التي ارتبطت بالعصر البدائي من خالل دراستهم للمصادر ولألدلة التي تمكنوا من جمعها و فحصها

اسة تاریخ التربیة في المجتمعات البدائیة تؤكد على أن القبائل البدائیة قد عاشت قدیما في عصور ما قبل و در 
التاریخ حیاة خالیة من التعقید، و إن مظاهر التربیة في المجتمعات البدائیة قد تركزت في عملیتین رئیسیتین 

القبائل البدائیة قد عاشت قدیما في عصور ما قبل و دراسة تاریخ التربیة في المجتمعات البدائیة تؤكد على أن 
التاریخ حیاة خالیة من التعقید، و إن مظاهر التربیة في المجتمعات البدائیة قد تركزت في عملیتین رئیسیتین و 

:هما
إعداد الفرد للحصول على ضروریات الحیاة العملیة بصورة مباشرة ال تتمیز بالتفكیر أو :األولى-

.ا هو قائم، وهو یمثل الجانب العملیة للتربیةمحاولة تطویر م
تدریب الفرد ع ل الطرق و القیم المقبولة في إطار الجماعة، وهو ما ي مل الجانب النظري :الثانیة-

.للتربیة
ونظرا لغیاب النظم التعلیمیة في المجتمعات البدائیة، فإن طبیعة التربیة السائدة في هذه المجتمعات لم تتعد 

لید الالشعوري و ذلك لعدم وجود مؤسسات تعلیمیة، و من ثم أصبح التعلیم في المجتمعات البدائیة مرحلة التق
.  قائما على التقلید و الممارسة

ولذا كن هدف التربیة في المجتمعات البدائیة هو تحقیق التوافق و باالنسجام بین الفرد و بیئته المادیة و 
.الروحیة

المجتمعات البدائیة و التي كانت تعتمد على التلقین و التدریب المعلي ومن أهم خصائص التربیة في 
: و التقلید الالشعوري، الخصائص التالیة

تربیة تتم بطریقة غیر مقصودة، إذ كانت مسؤولیة التربیة تقع على المجتمع و األسرة لعدم وجود -
.مؤسسات تعلیمیة أو تربویة في ذلك العصر للقیام بتلك العملیة

ة غیر مباشرة تتم من خالل الخبرة المعلیة و تقلید المتعلم مما یقوم به الكبار من نشاط إلشباع تربی-
.حاجاتهم البدنیة أو حاجاتهم الفیسیولوجیة أو حاجاتهم الروحیة
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تربیة ال تتطلع على التغییر أو التعدیل او التطویر، إذا كانت التربیة في ذلك العصر تسعى الستمرار -
.في الجماعة دون محاولة التغییر أو التعدیلالفرق السائد

التخلف ( و من ثم كانت تظهر جماعات تناهض التغییر بإصرار و قد أطلق علماء األجناس تعبیر-
.على تلك الجماعات) الثقافي

و الحیاة في المجتمعات البدائیة كانت تتهم بالقوة، و لذا فقد حتمت على اإلنسان البدائي أن یجري، و -
و ذلك بغرض البحث على غذائه أو الدفاع عن ذاته من ...یتسلق و یسبح وبرقص و یصطادیقفز و 

.الحیوانات المفترشة أو بهدف الترویح عن نفسه من عناء الحیاة الشاقة
و قد كانت األسرة هي المنوطة بمسؤولیة تعلیم أبنائها وتلك المهارات نظرا لعدم معرفة المجتمعات -

المقررات الدراسیة أو المدرسین أو المعلمین المتخصصین في المجال التربوي البدائیة بالمدارس أو ب
..أو التعلیمي

ومن المؤكد أن ممارسة النشاط البدني لیس ببدعة جدیدة عرضها المفكرون و المربون في الوقت -
وان الحاضر، إذ سجلت األحداث التاریخیة أن اإلنسان في المجتمعات البدائیة قد مارس العدید من أل

.النشاط البدني
و من ثم لم یكن ) التربیة البدنیة(إال أنه لم یكن یعرف في المجتمعات البدائیة ما یسمى في عصرنا بـ -

في العصر البدائي برامج منظمة للتربیة البدنیة، وذلك ألن اإلنسان البدائي لم یكن في حاجة إلى 
.ركنا أساسیا في نظام حیاته الیومیةتخصص فترة من یومه لممارسة النشاط البدني، إذ أنه كان 

وبوجه عام فإن األساس الذي عاش في المجتمعات البدائیة قد مارس أنواع من ألوان النشاط البدني و ذلك 
بطریقة مباشرة أو بطریقة  مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة و سواء كان ذلك بإرداته أو بدون إرادته، حیث 

. لتلك األلوان من النشاطحتمته طبیعة حیاته على ممارسته 
وبذلك یكون اإلنسان البدائي قد مارس أوجه النشاط البدني بهدف تحدي قوى الطبیعة من أجل البقاء ولیس 

.للعب، أو للتنافس، و من ثم لم یكن مدركا للمفهوم المعاصر للتربیة البدنیة
التربیة البدنیة و الریاضیة في مصر القدیمة

إن ممارسة الریاضة في عصر الدولة المصریة القدیمة حقیقة : في مصر القدیمةالبعد التربوي للریاضة
تاریخیة، حیث ال تزال الشواهد و اآلثار محتفظة بما سجله المصریون القدماء على جدران مقابرهم وفي 

.معابدهم
ك المصري بأن المل) تیودور الصقلي(و ال یمكن إنكار القصد التربوي من الریاضة في عهدهم حیث ذكره 

سیزویس قد نشأ معه موالید یومه من أبناء الشعب على قدم المساواة من حریة الرأي، و أنهم كانوا یدربون 
)بحیث لم یكن یسمح ألحدهم بتناول اإلفطار إال بعد أن یقطع اإلستاد عدة مرات(على أسا میثاق ال تنقطع 
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الریاضة  عن العسكریین و المحترفین و هذا ما یدل و قد ثبت أن الصبیة والتالمیذ كانوا یختلفون في ممارسة 
.على أن الریاضة كانت وسیلة للتربیة لدیهم

و كان منهاج الدراسة ) بیت التعلیم(و ذكر بعض المؤرخین   أن المدرسة في مصر القدیمة كانت تسمى 
لبدنیة، و ذلك في یشتمل على الدین، و أدب السلوك والقراءة و الكتابة و الحساب والسباحة والریاضة ا

.المدارس األولیة
یظهر من خالل ثالثة متون مصریة احتمال وجود مساحات :احتمال ممارسة اللعب في المدارس المصریة

:          للعب بالمدارس
عبارة عن رسالة وجهها معلم إلى تلمیذه و دعاه فیها إلى التفرغ  للكتابة و القراءة قائلة ال :المتن األول
) نك لساحة اللعب و دع الرمي والقذف خلفك و اقضي یومك تكتب بأصبعك و اقرأ باللیلتصرف ذه

و ساحة ) أنت(؟ و إنما ....إن ما أعمله لك لیس في ذهنك: (لرسالة مماثلة یقول المعلم فیها:المتن الثاني
فیها بقیة أنواع هل كانت ساحة الملعب هذه التي ذكرتها الرسالتان ساحة منتظمة تمارس )...) ؟(الملعب 

الریاضة عدا الرمي والقذف، ولها صلة بما درسه، أم كانت مجرد أرض یستغلها التالمیذ تلقاء أنفسهم للعبهم 
.الخاص بجوار مدرستهم

: المتن الثالث
و تحكي عن ولد الحق بمدرسة فتعلم أن كتب جیدا جدا  و كان یمارس كل ) الصدق والبهتان(جاء عن قصة 

)وفوق على أقرانه الكبار الدین كانوا بالمدرسةفنون النزال، 
: البعد االجتماعي للریاضة في مصر القدیمة

كتب بعض المؤلفین األجانب عن التربیة البدنیة في مصر القدیمة مشیرین إلى أنها لم تكن جزءا من أي 
النظم و المؤسسات منظومة تعلیمیة لكنها كانت ببساطة أداة الستكمال أنشطة العمل الیومي فتطویر بعض 

االجتماعیة یؤثر تأثیرا واضحا في  أنماط األنشطة البدنیة التي یشترك فیها الناس بمختلف طبقاتهم سواء 
.بالتوجیه أو باالختیار

.فلقد أتیح للطبقات العلیا فرص تعلیمیة لم تتح لمن دونهم
یومیة، و یتاح لهم وقت فراغ كبیر عندما كان النیل یفیض یقوم عامة الناس بالتخلي على أعباء الحیاة ال

كالصید البري، (یستغلونه في الكثیر من النشاطات االجتماعیة والریاضیة والتي یمكن تمییز البعض منها 
.التي صورت على جدران المعابد والمقابر...) وصید السمك، و الكثیر من ألوان الریاضة و األلعاب

بین التحضر واالستیطان حول ضفاف األنهر، وبین وجود أشكال ) ماكنتوش(وقد ربط مؤرخ التربیة البدنیة 
.متمیزة من األلعاب و األنشطة البدنیة

حیث طبقة الفراعنة و النبالء هي الطبقة العلیا، و ) أو شبه طبقي(و ألن مصر كانت محكومة بنظام طبقي 
ة،  وكانت الطبقة الوسطى مشكوكا بقیة أبناء الشعب من الفالحین والصناع، و هي الطبقة الدنیا و هم األغلبی

.في وجودها و كان الصید هو الریاضة المفضلة لدى الطبقة العلیا سواء الصید البري أو البحري
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:أماكن ممارسة الریاضة
كانت األلعاب الجماعیة تمارس داخل الدور أو خارجها حیث كانت :الممارسة في ساحات المنازل والدور-1

سعة بحث تتیح ألبنائها ممارسة نشاطهم و ألعابهم بداخلها، ومما یؤكد ممارسة دور سكن المصریین من ال
كون البیوت المصریة الثریة تتمیز باتساع أفنیتها و حدائقها فضال عن ) المنازل( الریاضة داخل الدور 

.ابأسطحها التي كانت مهیأة ألن تتیح ألبنائها كثیرا من فرص المرح و ممارسة أصناف كثیرة من األلع
إذا كانت البیوت الثریة تملك المساحة بما یتیح ألبنائها ممارسة النشاط الریاضي :الممارسة في الدروب-2

داخلها ذلك أن البیوت الفقیرة وكما صورتها الرسوم و اآلثار في الدولة الوسطى كانت ضیقة، و لذلك فیه ال 
و لم یبق أي ...اعي كما كان ألبناء البیوت الثریةتسمح ألبناء هذه العائالت بممارسة نشاطاهم في اللعب الجم

.سبیل لهؤالء األبناء إال االتجاه نحو اللعب في األزقة كما یفعل أمثالهم الیوم
و كذلك في الحقول، حیث یظهر منظر طریف یصور أربعة فتیة عرایا یساعد بعضهم بعض على تسلق 

.النخیل وكذلك أمام أطالل المعبد
إن الجیش یعتبر طبقة متمیزة في المجتمع الكتساب الرجال المهارات " اضة في مصر القدیمةالبعد الحربي للری

البدنیة التي تعدهم لخوض المعارك و لقد سجلت اآلثار كل أنواع التدریبات العسكریة المرتبطة بهذا العصر و 
لرمح والدرع، و كانت السیف ، القوس، السهم وا: التي من شأنها جعل الشباب یتحكم في األدوات التالیة

.المصارعة أكثر الریاضات شعبیة
وفي ظروف الحروب الكثیرة التي خاضتها مصر عبر تاریخها القدیم، فضال عن عدم االستقرار بین 
المقاطعات كان ال بد من إتقان فنون و مهارات القتال  و إعداد الجند اإلعداد البدني و الحربي الالئق، حتى 

.دروس عسكریة متقدمة تعطى لألمراء و النبالء و أبنائهم في فصول خاصةأنهم وصلوا إلى فرض 
و لقد  مرت المتون المصریة ریاضات عنیفة تتطلب أداؤها الجهد و التمرین و المهارة، و من یبق هذه 

.الریاضات، حمل األشغال، المصارعة، المبارزة بالعصي و المالكمة
: األنشطة الریاضیة ذات الطابع الحربي

.استعمل المصریون العربات ذات مقصورة مفتوحة لفرد واحد و یجرها حصان أو أكثر:العربات الحربیة-1
و رجال و حدة العربات الحربیة كانوا یعتبرون منم الجند األكفاء في میادین القتال و ممن یتمتعون بلیاقة بدینة 

با كان ركوبها مقصورا على طبقة الضباط تعتبر رفیعة المستوى إال أنه قد لوحظ من بعض المصادر أنه غال
.و األمراء

استخدم المصریون القدماء الرمایة بالقوس والسهم سواء في الحروب أو الریاضة، ولقد : القوس والسهم-2
أجاد المصریون قدماء المصریون صناعة األقواس بما یكفل لها القوة ودقة في االستعمال، حتى أن األحباش 

برعوا و اشتهروا في استعمال هذا السالح یعتبر أنهم أخذوا فكرته عن جیرانهم  قدماء و اللیبیین الذین 
.المصریین
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تفطن المصریون القدماء إلى أهمیة الریاضة و النشاط البدني منذ : مظاهر و ألوان الریاضة في مصر القدیمة
یة البدنیة والریاضیة و أدركوا العالقة أكثر من ثالثة آالف سنة قبل المیالد، ووضعوا اللبنات األولى لفكر الترب

:الوطیدة بین سالمة الجسم وسالمة العقل والنفس  من بین هذه المظهر واأللوان نجد
كان النبالء والوجهاء واألعیان یقومون بصید و مطاردة األسود و النمور و الظباء و كانت : ریاضة الصید

.صحراء مصر تعج بمختلف الحیوانات بریة
الشباك، ( ابت أن المصریین القدماء استعملوا العدید من األدوات للصید و كان ذلك بحسب الفریسة و من الث

) القوس، السهم، الحیوانات المدربة
وهكذا كان یتطلب ضرب الخیام و إقامة المعسكرات و ركوب الخیل والعربات والمشي والجري والسباحة 

.وركوب المراكب والتجدیف
الجانب البري فقط بل تعداه و مورس في ظفاف األنهار والبحار و كذا صید الطیور ولم یقتصر الصید في

. التي تعیش في األحراش والمستنقعات والبرك
وكل هذا أثبتته النصوص والصور التاریخیة 

.عرف المصریون القدماء الكرة كأداة لعب لعدد من األلعاب الریاضیة:ألعاب الكرة
عداد كبیرة من كرات اللعب التي كانت تصنع من ألیاف النخیل أو من قش و یوجد بالمتحف المصري أ 

الشعیر حیث تكور و یخاط حولها بقعتان من الجلد و من أهم المناظر التي أثبتت ممارسة المصریین أللعاب 
بالكرة
لوحة تصور بعض الفتیات  تقمن برمي و لقف الكرة - 1
.الممررة و قد ركبن ظهور زمیالتهنلوحة أخرى تبین أن الفتیات قمن بتلقي الكرة - 2
و قد كانت ألعاب الكرة تلعب خارج المنزل و یشترك فیها األطفال والنسوة و الرجال و فق قواعد معینة- 3

كانت المصارعة من أبرز ألوان الریاضة عند المصریین القدماء : المصارعة
تسلیتهم إلى كل ما یتطلب إبراز القوة و ویبدو أن قدماء المصریین و ال سیما عامة الشعب كانوا یعمدون في 

.إظهار المقدرة
.لذلك كانت المصارعة من أحب الریاضات إلیهم

) العراق(التربیة البدنیة في آشور وبابل 
تعرف الحضارة القدیمة التي تقع بین نهیر دجلة و الفرات بحضارة أشور، نینوى، بابل، وهي بالد ذات موقع 

.ة في الزمن القدیم بین مختلف الدول الشرقیة، و كان دوما محط أنظار الغزاةجغرافي له أهمیته التجاری
و ارتبطت الكثیر من األنشطة بالمناسبات و األعیاد الدینیة القدیمة، كما مارسوا ألوانا من النشاط البدني في 

.سبیل االستعداد العسكري
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و الریاضي المتصل بتنمیة اللیاقة البدنیة، فقد أقدمت شعوب هذه المنطقة على ممارسة ألوان النشاط البدني
كالمصارعة والمالكمة و استعمال اآلالت الحادة، و كانت لهم أسالیبهم في الصید، وبخاصة صید األسود، 

.كما مارسوا تدریبات بدنیة في أوقات فراغهم، و كذلك مارسوا صید األسماك و بعض األلعاب المائیة
أهمیة الریاضة بشكل عام، و المصارعة بشكل خاص لدى ) ع األسطوريالمصار (و تبرز أسطورة جلجاسیس 

الشعب العراقي القدیم والتي وصلت إلى حد التقدیس، فمزجوا بین المصارعة كشعیرة من الشعائر الدینیة و بین 
.المصارعة كریاضة تنافسیة و بطولة

سا في السباحة والتمرینات البدنیة و وقد وجدت دالئل تشیر إلى أن شباب الطبقات العلیا كانوا یتلقون درو 
الرمایة بالقوس السهم و ركوب الخیل، كما أن هناك من یعتقد أن األلعاب األولمبیة القدیمة بالیونان إنما هي 

.میراث األلعاب األولمبیة الجلساسیة، فنقلوها إلى الیونان القدیمة

) إیران( التربیة البدنیة في بالد فارس -
من الشعوب المحاربة، فلقد مرت علیه عدة حروب و غزوات صهرت فكر هذا الشعب انعكس الشعب الفارسي

ذلك على كافة مناشط الحیاة في فارس، و بالد كهذه تضع اهتماما كبیرا للتربیة البدنیة و التمرینات، حیث 
.اللیاقة الحربیة تتأسس على اللیاقة البدنیة و خاصة في الزمن القدیم

رسوا ألوانا أهم الحضارة الشرقیة األولى التي وضعت نظاما خاصا للتربیة البدنیة، كما ما و یقال أن الفرس
من الریاضة المتصلة بالمهارات الحربیة، كالرمایة بالقوس والسهم والمصارعة و ركوب الخیل الجري والصید 

.البري
مام بالریاضة و بخاصة تلك و تدل اآلثار الجداریة من رسوم و منحوتات ما ترك ملوك الفرس على االهت

المتصلة بریاضات الملوك و األمراء كصید السباع، كمما كان صید الخنازیر البریة من الریاضات المألوفة، 
.وكانت الرماح و الحراب والقوس و السهم من األدوات المستحبة في الصید
)(POLOن وهي أصل لعبة البولو و من أهم األلعاب التي كانت منتشرة في بال د فارس لعبة الكرة والصولجا

و التي تمارس بالمضارب والكرة من فوق صهوة الحصان و التي كانت أحد الجوانب الهامة في البرامج 
القدیم الذي ألف باللغة ) كلونامك(التربویة لألمراء و أبنائهم في البالط الملكي في فارس كما یشیر كتاب 

.الفارسیة قبل اإلسالم
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القدیمةوالهندالتربیة البدنیة و الریاضیة في الصین:الثالثةالمحاضرة
تعد الثقافة الصینیة من أعرق ألوان الثقافات اإلنسانیة، و لقد تمیزت بعدة جوانب واضحة في األدب والفن و 

وحي و ویدین غالبیة الشعب الصیني بالبوذیة الكونفشیوسیة، وهي  تعالیم تغلب الجانب الر .األلعاب الترویحیة
الذهني على الجانب البدني و مع ذلك فإن التراث الصیني المتعلق بالبدن و نشاطه و المحافظة علیه حافل 

بالدالئل الواضحة واآلثار الجلیة على اهتمام الشعوب الصینیة بالثقافة البدینة
أن التراث الطبي والعالجي و بالرغم من أن التربیة البدنیة نالت اهتماما بسیطا في سیاقات التعلیم الرسمي، إال

الصیني یزخر بأفكار ومعلومات ممتازة عن الجسم و تشریحه و عن التدلیك والعالج الفیزیقي و أفكار عن 
.االسترخاء وفنونه و أسالیبه

و في القرن الخامس المیالدي ظهر نظام للتمرینات العالجیة و ضعه أحد الرهبان تحت اسم الكونغ فو 
(kung-fu)ضعت على أساس اعتقاد أهل الصین بأن قلة النشاط الحركي تؤدي إلى خمول الجسم و و لقد و

بالتالي إلى األمراض و لقد اتصفت هذه التمرینات بالتركیز الذهني السدید ووضعت قواعد معینة للتنفس و 
.تنظیمه

ي بعض التدریبات و تلقى جنود الجیش الصین.المعاصرة(Kung-fu)وهذا النظام هو أصل لعبة الكونغ فو 
البدنیة ذات الصلة بالمهارات الحربیة كاستخدام السیوف و ركوب الخیل والمهارات المتصلة بذلك و كانت هذه 
األنشطة تتصف بطابع تنافسي كما تلقى الشباب في  الطبقات العلیا تعلیما خاصا تضمن الرقص والرمایة 

تشیر إل تعالیمه (fu-hi)آثار عن اإلمبراطور فو هي بالقوس و السهم و ركوب العربات ذات الخیول، وهناك 
ویعتقد أنه كان هناك نظام تعلیمي ...) القنص، صید السمك(التي تشع على ممارسة ألوان ریاضة معینة منها 

.لذلك
كما أن هناك دالئل على ممارسة الصینیین القدماء للمالكمة، المصارعة، الریشة الطائرة باألقدام، وشكل من 

.كرة القدمأشكال
إنإذامعینة أوقاتتزاول في أوذاتهلم تكن التربیة البدنیة في المجتمعات البدائیة لها برنامج منظم بحد 

تشكل الجزء أنهاالبدنیة حیث األنشطةأولممارسة الریاضة لیخصصهالرجل البدائي لم یكن بحاجة الى وقت 
من هحمایة نفسأومن اجل الحصول على قوته الیومي الیومیة من خالل سعیه اإلنسانمن حیاة األكبر

البیئة المعادیة ، لهذا نجدة ذو جسم قوي وعضالت كبیرة واجهزة عضویة سلیمة، تهدف التربیة البدنیة في 
البدائي لم یهتم باإلنسانقواعد السالمة والمعروف أوالیتعلم كیف یبقى حیًا، فالطفل یتعلم إنالمجتمع البدائي 

والمشرب والكساء والدفاع عن النفس المأكلهالملي بالمخاطر وان یوفر لنفسبحاضرةوى االهتمام ویعرف س
العشیرة وكان مهما اإللهةیرعى إنالتربیة البدنیة فالبد أهدافبالعشیرة هو الهدف الثاني من اإلیمانوكان 

.ویقدسها ولیس حمایتها فقط اإللهةیتعلم كل طفل كیف یؤمن بهذه إن
:لتربیة البدنیة و الریاضیة في الهند القدیمةا



الدكتور بوطاليب بن جدوليسانسالسنة أوىل  تاريخ وفلسفة الرتبية البدنية والرياضية  :مادة

13

سیطر المناخ الفلسفي الدیني على الهند القدیمة وعلى كافة ألوان النشاط بها، و یؤمن الهنود بالبوذیة و 
الهندوسیة، وكما تعلم فإن هذه  العقائد تتضمن تعالیم مناهضة للنشاط البدني والریاضي، و مع ذلك فإن 

على قواعد بدنیة، وعلى ألوان عدیدة من الرقص أبرزها الرقص الطقوسي، و لقد أفادت التراث الهندي یشتمل
البحوث األثریة أن الهنود قد عرفوا بعض ألوان الریاضة على سبیل التسلیة كجزء من حیاتهم في الحضارات 

لمعروف أن السیوف القدیمة، مثل األلعاب واألكروبات و المالكمة و ركوب الخیل و السباحة والمبارزة و من ا
.اختراع هندي

ولقد ورد عن بوذا حكیم الهند و أكبر رموزها الدینیة أنه نهى عن ممارسة التمرینات واأللعاب، ومع ذلك نجد 
(yoga)في الهند نظاما قدیما للتمرینات البدنیة، مازال یمارس حتى اآلن سواء في الهند أو خارجها هو نظام 

تمرینات ذات أوضاع مقننة للغیة لقوام اإلنسان  و تعمل على استطالة حیث یندمج الفرد في منظومة 
عضالته و مرنة مفاصله فضال عن تنظیم عملیة التنفس إلى درجة ال تصدق، ویتم من خالل تركیز شدید 

.ینظم العالقة بین الجسم والعقل،  بهدف إضفاء مزید من سیطرة العقل على مختلف أجزاء الجسم
ع أن هناك أدلة على ممارسة الهنود القدماء أللوان عدیدة من الریاضة ذات أول فلكلوریة وتذكر بعض المراج

.مثل سباق المحاریث والعربات التي تجرها الخیل، كما مارسوا المصارعة

) الیونان القدیمة(تعتبر الحضارة اإلغریقیة ): الیونان(في الحضارة اإلغریقیة التربیة البدنیة والریاضیة -
.لمصدر األساسي ألغلب الحضارات األوربیة والغربي المعاصرةهي ا

ولقد مارس اإلغریق ألوانا عدیدة من الریاضات الترویحیة كالصید الفروسیة والسباحة، وهي أنشطة كانت 
تمارس في األوقات الحرة وكان لكل مدینة ملعبها الخاص إلقامة هذه األلعاب التي كانت مصحوبة بطقوس 

من المعروف أنه كانت هناك عدة مناسبات دینیة ارتبطت بأنواع من المسابقات الریاضیة دینیة خاصة، و
.كانت تقام في والیات معینة

ك في سهل .ق13و تشیر أغلب الدراسات إلى أن األلعاب األولمبیة القدیمة قد بدأت في منتصف القرن 
ور الوقت أصبح یشارك فیها سائر الشعوب أولمبیا كل أربعة سنوات، و كانت مقتصرة على اإلیلیین لكن بمر 

فقد یرجع هذا إلى أن الریاضیین كانوا یلعبون وهم عراة ) المشاهدة(الیونانیة، وكانت محضورة على النساء 
.األجسام أو أن مرد ذلك هو لما تتصف به من قسوة و عنف

عن عالقة نمط المشاركة وتعد الریاضة في إسبرطة و أثینا أحد النماذج الجدیرة بالدراسة التي تعبر
العامة في الریاضة بالنموذج السیاسي االجتماعي واالقتصادي

:التربیة البدینة في إسبرطة
و كانت إحدى دویالت اإلغریق و قد تأثرت بالموقع الوعر بین الجبال مما یتطلب الجلد، كما قسم النظام 

.ة والعبیداالجتماعي الناس إلى قسمین أو طبقتین واضحتین هما، الساد



الدكتور بوطاليب بن جدوليسانسالسنة أوىل  تاريخ وفلسفة الرتبية البدنية والرياضية  :مادة

14

وقد كانت السیاسة الخارجیة تنحوا و تتجه إلى العدو و فقرض السلطات بالقوة على الدویالت والعشائر 
. المجاورة

وكانت اإلیدیولوجیة السائدة هي تحم الدولة في حیاة الفرد، وكان اإلسبرطیون یعتقدون أن الغذاء الدسم یسبب 
وكان اإلسبرطیون یكشفون عن موالیدهم فمن ... إلنسان و نحافتهالسمنة و الترهل و أنه یعوق ارتفاع قامة ا

.كان مشوها أو ضعیفا فإنه یوأد أو یترك حتى یموت فوق قمم الجبال
و كان ذلك شرطا لحصول المواطن على حقوقه ( وفي سن السابعة كان األطفال یرسلون إلى المعسكر العام 

التدریب الریاضي یتسم بالخشونة و كانت األنشطة تقسم ، و كان یدیر المعسكر مدرب مسؤول عن )المدنیة
ینضمون إلى فریق الكرة و إن كانت اللعبة أشبه بالمعركة ) 10-9(بحسب السن و كان األطفال كبار السن 

في شكل سباقات جري، و قفز ورمي القرص : ( الحربیة وكانت التمرینات تبدأ بسیطة متدرجة في العنف
.بهدف القوة والجلد ال الرشاقة) لمالكمة والمصارعةوالرمح، وركوب الخیل وا

و كانت جمیعها تهدف إلى اإلنخراط في سلك الجندیة حیث ینظم الشباب في سن العشرین إلى وحدات الجیش 
( و یقسمون على الوالء إلسبرطة و یرسلون إلى الحصون على حدود البالد، وهذا النظام التربوي عرف باسم 

)نظام أجوج
رست الفتیات في إسبرطة الریاضة حیث كان الغرض منها هو تقویة أجسامهن العتقادهم أن الفتاة و قد ما

.القویة البدن ستندب أطفاال أقویاء ولقد اتصفت نساء اسبرطة بالشجاعة
تمسك اإلسبرطیون بشدة حول المحافظة على تقالیدهم، فمثال یعاقب كل من یتجرأ و یحاول تغییر أو تبدیل 

.عب ألنشطة الریاضة التي یمارسونهاقواعد الل
كما أباح اإلسبرطیون نوعا قاسیا من الریاضة یجمع بین المالكمة والمصارعة یسمح فیه بكل السبل للتغلب 

.على الخصم و لو أدى ذالك إلصابته بعاهة مستدیمة
.و احتل الصید مكانا بارزا في التربیة و كان یمارس في أوقات الفراغ

: دنیة في أثیناالتربیة الب-
كان موقع أثنیا الجغرافي على شاطئ البحر المتوسط من العوامل التي أثرت كثیرا فیها، فقد شجع ذلك على 

....) مصر، فنیقیا(ازدهار المالحة، و من ثمة اإلتصال بحضارات حوض البحر المتوسط 
ف عن األثینیین القدماء شغفهم بالمعرفة و كان األثینیون یمارسون الریاضة حبا فیها و إیمانا بقیمتها و لقد عر 
.و البحث العقلي و كانت اإلدیولوجیة السائدة هي الحریة والدیمقراطیة

: ت التربیة األثینیة بثالث مراحلو لقد مر 
التي اتصفت بالبساطة  و مكارم األخالق و التي تمثل أسس التقالید فیها  و : التربیة األثینیة المبكرة- 1

.لة یعلو صالح الفردكان صالح الدو 
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و فیه انخفض المستوى الخلقي واالهتمام بحریة األفراد مما مهد الظهور اتجاهات : عصر اإلنتقال- 2
.تربویة واضحة

.و هي تتصف باختالطها بالحضارات: الفترة األثینیة المتأخرة- 2
موسیقى فالنوع األول عرف بالبالسترا و كانت المدارس في التربیة األثینیة تعتمد أساسا على التربیة البدنیة و ال

.و النوع الثاني هو مدرسة الموسیقى
و كانت  األلعاب الریاضیة منزلة دینیة، مما جعل  الشباب  یقبلون على ممارسة الریاضة بشغف و حب 

. كبیر، حیث كان الشاب یقسم بالوالء ألثینا بعد أن یكون قد أعد إعداد عقلیا و بدنیا و خلقیا
فالطون في مجاوراته و جود نص في القانون یوجب على اآلباء تعلیم أوالدهم الریاضة و  الموسیقى، و ذكر أ

كما أن هناك قوانین نسبت إلى سولون تقضي بوجوب تعلیم الصبي السباحة و الكتابة واألدب و الموسیقى 
غریقیة تراثا عظیما على عكس والتربیة البدنیة و األلعاب الریاضیة، األمر الذي حفظ لألثینیین والحضارة اإل

.الب اإلدارة العسكریةو اسبرطة التي أصیبت بانهیار في د
و في فترة اإلنتقال حیث اختلط اإلثینیون بغیرهم هبطت الریاضة و نواحي نقد شدیدة موجهة لربط الریاضة 

بالدین، و ظهرت الریاضة بغرض االحتراف و اتجهت التربیة البدنیة إلى الرضوخ
.ت الرفاهیة والحیاة المریحة التي أخذت تتفشىلمتطلبا

و لقد ازدهرت الحیاة الدیمقراطیة بشكل واضح على عكس ما حدث في اسبرطة، و اهتمت الدولة بالفرد 
كوحدة، و على هذا فقد اتخذت الریاضة طابع دیمقراطیا، فكان الفرد یمارس الریاضة من أجل الریاضة، ولذلك 

یم المهارات الراضیة و الحركیة و خصوصا أماكن للممارسة الریاضیة و فق أنشأوا مدارس متخصصة لتعل
.برامج مدروسة

سنة حیث یتدربون على 15تتمیز بالفخامة واالحتمال الفني و هي تختص بالفتیان حتى سن : البالسترا-1
16سن فنون ریاضیة تحت إشراف متخصصین، و تصاحب الموسیقى أغلب التدریبات الریاضیة و من یبلغ 

ینتقل إلى الجمنزیوم لمواصلة التدریب مع الكبار، و كانت أبرز أنشطة البالسترا هي المصارعة والتمرینات 
. البدنیة
عبارة عن مدرسة ریاضیة ذات مساحة كبیرة من األرض تشتمل مالعب و ساحات و صاالت : الجمنزیوم-2

.تغییر المالبس، و معابد بها تماثیل لآللهةتحتوي على األدوات  والمعدات الالزمة و أماكن لإلقامة و 
و یشرف على المدرسة مدیر معین من الدولة و ال یسمح إال ألبناء الطبقة الحاكمة باالشتراك فیها وهم ممن 

، و یقوم مدربون خبراء بتدریب المشتركین، و كانت أبرز هذه األنشطة هي المهارات الحربیة، 16تجاوزا سن 
.قتال و المسابقات الریاضیة باإلضافة إلى السباحة  والصیدكالمصارعة و فنون ال

-:لهذا تمیزت بثالث ممیزات رئیسیة وهي
-:الكفایة البدنیة 
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لعبت الكفایة البدنیة دورًا اساسیًا في بقاء االنسان الن الركیزه االساسیة التي اعتمد علیها في مواجهة 
لعشیرة یعتمد على تمتع اعضائها بصفات بدنیة كالقوة والرشاقة االخطار الطبیعیة واالعتداء وكذلك كان بقاء ا

والمطاولة والصالبة، لمجابهة المصاعب لذا كانت القبیلة تشجع على االهتمام بالكفایة والسرعة واللیاقة،
.البدنیة باعتبارها وسیلة لزیادة الضمان في فرصة البقاء

- :ماعة الشعور باالنتماء الى الج( التماسك االجتماعي -
ان التمسك االجتماعي ضرورة قصوى لالنسان البدائي وقد ساعدت التربیة البدنیة على خلق الفرصة للتنمیة  
والوعي االجتماعي وتقویته ولقد اصبح النشاط البدني بعد ذلك وسیلة لتعلیم االطفال والفتیان تقالید العشیرة 

االلعاب بمثابة اداة استغلها قادة القبیلة بمهارة لتنمیة وكانت الرقصات العشائریة والحركات الجماعیة واهداف
.الروح الجماعیة 

- :الترویح 
عرفه االنسان البدائي خالل مطاردة الحیوانات والتي زاولها یومیًا الجل الحصول على غذائه ، لم یعرف 

االطفال وعلى الطفل ان یقلد المجتمع البدائي المدرسة النظامیة بمفهومها الحالي وكان الوالدان یقومان بتربیة
والرماح وكانت الظروف هي التي تحكم في تعلیم الطفل اي من المهارات الحركیة التي ابوالده في رمي الحر 

.التي البد من ان یحصل علیها ویطورها) اي عنصر من عناصر اللیاقة البدنیة ( یحتاجها 
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المكتشفةواآلثارفي حضارة العراق القدیم التربیة البدنیة: المحاضرة الرابعة
في بدایة االلف الثالث قبل المیالد قامت دویالت متفرقة في مدن جنوب العراق یحكم كل منها ساللة 
مستقلة عن جارتها وتطورت الكتابة في ذلك الحین واصبحت مالئمة للتدوین واصبح الملوك یصفون حروبهم 

من الخشب ألواحأولى الحجارة عالذي سمي العصر التاریخي ینقشونها ومعاركهم وبذلك ظهر عصر جدید 
والطین، التي سمیت بدایة هذه الفترة بعصر دویالت المدن او عصر فجر السالالت ویمتد مابین عصر جمد 

ادوار أغنى، وهو من )م .ق2350) ( سرجونیة ال( وبدایة عصر االمبراطوریة االكدیة )  م.ق2900( نصر 
، )االحیمر(، شوربال وكیش تل )ابو حبة (من الواجهة الثقافیة والحضاریة ووجدت اثاره في اسبارة العراق
وخفاجي وتل اجرب وماري ، وكان سكان هذه المدن من ) تل أسمر( ، ولجش وأشنونا )الوركاء(أورك 

.السومریین 
اة العملیة معتمدًا على نفسة في هذه العصور كانت التربیة تهدف الى جعل الناشئ یشق طریقة في الحی

وتولي مهمة التربیة الكهنة، فقاموا بتعلیم الكتابة ودراسة التاریخ المتعلق بملوكهم وابطالهم وعرفوا الشعر 
تهم من دولإلسنادالجیوش القویة إلیجادالتربیة البدنیة نوالقصص الحماسیة وكان السومریین یشجعو 

بعض على ) أوررایة ( المعروفة باسم األثریةبهم، و تدل القطعة المحیطة واإلخطاراألجنبیةاإلطماع
).نصب النسور(القتال والتي عثر علیها في المقبرة الملكیة وكذلك القطعة التي عثر علیها في لجش أسالیب

وفي بدایة عصر السالالت اصبحت القوة العسكریة اكثر قوة وذلك لدخول العربات العسكریة في القتال الى 
، الخناجر، والقوس، ونتیجة فانب المشاة، اما االسلحة المستعملة في ذلك الوقت فهي الرماح، النبال، السیو ج

فقد تطور نظام الجیش ) 2316-2371( للفتوحات الخارجیة في زمن االكدیون وخاصة في زمن سرجون 
لیاقة بدنیة عالیة التي تعتمد واسلوب التدریب ونوع االسلحة وادخل  نظام المبارزة رجل لرجل وهذا یتطلب 

).الخ ....السرعة، القوة، المطاولة ( على تطویر جمیع عناصر اللیاقة البدني 
فأن النصوص المسماریة تذكر الكثیر عن التجنید ) م . ق1595–2006( اما في العصر البابلي القدیم 

ي ـــفیه الكثیر من الشؤون العسكریة، اما فذي، الحمو رابيالعسكریة والحمالت العسكریة وفي مقدمتها قانون 
، فقد كان الجیش من اهم الظاهرة )م.ق1245- 1274( وسیط وخاصة في زمن شیلنصرـــالعهد االشوري ال

الى الفتوحات العسكریة ، وكان یعتمدون على الجیش المتدرب على القوة والسرعة باإلضافةالبارزة في عهدهم 
.طور في ذلك الوقتمما یدل على وجود تدریب مت

واألبراجر من االسلحة ومنها الحصون یم تمكن االشورین من صنع الكث.وفي مطلع االلف االول ق 
في حضارة وادي لألراضيباالعداد البدني وذلك بسبب الطبیعة العنایةربیة، والعامل الثاني الممیز لدیهم حال

مما تقدم الكهنة للمصارعة مزاولةمثل في البدني وتاداإلعددعم على أثرة، وكان العامل الدیني الرافدین
- :كانتالقدماءالعراقیینیمكننا القول بأن اغراض االعداد البدني لدى 

.الغرض العسكري -
.الغرض الدیني -



الدكتور بوطاليب بن جدوليسانسالسنة أوىل  تاريخ وفلسفة الرتبية البدنية والرياضية  :مادة

18

.الغرض البیئي-
.ولكن عرف ضمناً أساسيالغرض الترویحي فلم یكن للعراقیین غرض أما

- :تشفت في حضارت العراق القدبم فكانت اما اهم االثار التي اك
م، في منطقة خفاجي من قبل الدكتور سبایزر من اساتذة جامعة بنسلفانیا على قطعة 1936عثر عام - 

م، ع شكل تمثال برونزي .ق2600أثریة تعود الى عصر فجر السالالت السومري الثاني ویقدر زمنها الى 
ذ كل منهما یحاول أبقاء جرته فوق رأسه ومن مسكتهما نستدل لمصارعین یحمل كل مهما جرة فوق رأسه، ا

على أن كل منهما یحاول أخالل التوازن بالخصم وبهذا نتوصل الى أن ریاضة المصارعة كانت لدیهم تختلف 
.في ممارستها وقوانینها عن ریاضة المصارعة الیوم 

اقدم قفاز في تاریخ المالكمة وكانوا یلبسون أثبتت التقنیات بأن السومریین قد زاولوا المالكمة واستعملوا- 
عثرة على ختم أسطواني یمثل بدایة النزال كذلكمالبس خاصة بالمالكمین تتكون من تنورة تمتد لحد الركبة و 

) .المالكمة( 
اذ تمثل القطعة االثریة في القسم االسفل من لوح من الرخام التي توجد في المتحف العراقي التي فیها - 

د ریاضیة تعود الى العصر السومري وهي على ثالث مراحل من مراحل المصارعة اذ تمثل الوضعیة مشاه
االولى القسم التحضیري من المسكة والشكل الثاني كسر مركزثقل الخصم في المصارعة والمرحلة الثالثة تمثل 

.أنتهاء المسكة وأنتصار القائم بتطبیقها 
نقش علیها مشهد یمثل یمثل مصارعین في وضعیت التهیؤ للنزال في العثور على كسرة مناوح من الحجر - 

.م.ق2600تل احمر یعود تاریخها الى 
م، عثر على مسلة من الرخام االبیض وهي منشوریة الشكل وعلى كل جانب من جوانبها 1972في عام - 

سم، /37سم، وعرضها /90االربعة مشهدان من صور النحت البارز الواحدة منها فوق االخرى وارتفاع المسلة
، وفیها مشاهد مختلفة اربعة منها عرضیة واربع منها عمودیة )م.ق2600( سم، وترجع الى /22وسمكها 

امانة عن لعبر وبكيونطرأ الهمیة االدب العالمي الذ.والمشهد الرئیسي في هذه المسلة خاص بالمصارعة 
الریاضة ونجلجامش تعتبر خیر دلیل مادي لمؤرخطبیعة الشعوب ودورها في بناء الحضارات، فأن ملحمة

والتربیة البدنیة في العالم لما حوته من نصوص ومعاني ترق الى عمق الفلسفة العراقیة القدیمة الذي واأللعاب
في العصر البابلي كان هنالك اهتمام كبیر بأوجه .یضع بالد الرافدین في مقدمة دول العالم المتحضر ریاضیاً 

وخاصة الغرض العسكري بالدرجة االساس وكانت الفروسیة، القدامىة البدنیة لدى العراقیین ینشاط الترب
والرمایة، االلعاب المائیة، والتدریب البدني یعتبر مساویًا للتعلیم الذي تمیز بأهتمامة بالناحیة الذهنیة، ومن 

ویمثل مشهد مالكمة ویالحظ م ،.ق1759-2000ابراز اثار العصر هوالمجسم الفخاري الذي یقدر زمنة  
القطعة التي یظهر فیها األشوريأن كل من المالكمین یرتدي المالبس الخاصة بالمالكمة، ومن العصر 

تمثل طریقة الرمي بالقوس والثالثة لوحة أخرىثالث جنود احدهم في وضعیة السباحة بطریقة الزحف ولوحة 
. حف التي تدل على ان العراقیین القدماء قد مارسوا التجدیفصید االسود، وفي المتحف العراقي الكثیر من الت
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اإلغریقالتربیة البدنیة عند : 5: المحاضرة رقم
االغریق من االقوام التي تتكلم اللغات الهندیة واالوربیة وهم لیس من جنس واحد وعلى االكثر من ثالثة 

.ن كریت مع االقوام االریةعروق كعرق البحر االبیض المتوسط واالقوام المینیة والسیما م
یغلب على االثینین عرق البحر المتوسط، اما االسبارطیون فهم اقرب الى النوردیین، ویقدر الزمن الذي بدأت 

م، وأتخذت في هجراتها .فیه فروع من هذه االقوام تهاجر من موطنها االصلي بحوالي بدایة االلف الثاني ق
.والى الشرق االدنى والهنداتجاهات مختلفة الى أوربا الجنوبیة 

م، جاءت قبال اخرى وهم .ق1500كانت أول الهجرات االغریقیة هي االخیون الى البیلویونیس وفي حوالي 
م، وقد أنقسمت القبال االغریقیة الیونان والجزر االیجیة كذلك .ق 1000م  و .ق1300الدوریون وفي حدود 

وب واالیونیون في الوسط واالیلیون في الشمال، ویمكن تقسیم سواحل اسیا الصغرى وسكن الدوریون في الجن
-:التاریخ الیوناني الى ما یلي 

).م .ق750–1100( عهد الملوك - 
).م.ق 625–750( عهد النبالء - 
).م .ق525–625( عهد الصفاء - 
).م .ق400–525( عهد الدیمقراطیة - 

القدیم الى شبه جزیرة الیونان من شمال اإلغریقیةلقد هاجرت القبائل : التربیة البدنیة في العصر الهومیري
اوربا الى جنوبها متبعة االنهار والسهول حتى وصول البعض منها الى اسیا الصغرى والبعض االخر الى 

.جزیرة كریت وقسم منها الى بالد الیونان
اساسها االعداد البدني الجل تهیئة مجتمع قوي لقد اتبع الهیلینیون حكمًا مطلقًا یعتمد على اسس تربویة 

یعتمد على القوة البدنیة القتالیة، لذا وجب على كل فرد في هذا المجتمع اعداد جسمه اعدادًا یؤهله للقتال 
وكانت منزلة األساسوالتغلب على الخصم من هذا نفهم بأن التربیة البدنیة كانت للغرض العسكري بالدرجة 

تحدد على ضوء قوته البدنیة ومقدرته القتالیة، وفق هذا المفهوم أصبح كل مواطن جندیًا الفرد في المجتمع 
مؤهًال للدفاع عن الوطن والتدریب المتواصل والذي اساسه رفع عناصر اللیاقة البدنیة كالقوة والمطاولة 

.والرشاقة والسرعة
ا دخلت في احتفاالتهم الدینیة والجنائزیة فقد لقد اصبحت التربیة البدنیة جزءًا من حیاتهم الدینیة حتى انه

كانت تجري سباق العربات التي تجرها الخیول ویشترك فیها خمسة متسابقین یقود كل منهام زوج من الخیول، 
، وثم نزاالت المصارعة، وتأتي بعدها سباقات وقیاداتهاهذه المدینة إبطالتجري مسابقة المالكمة بین وبعدها

مي الرمح وخصصت ثالث جوائز للقائزین، أن هذه المسابقات تجري في الحاالت االعتیادیة الركض واخیرًا ر 
سابقات المبارزة بالحراب والدروع ورمي مبین المنافسین من قواد وابطال القبائل الذین برزوا فیها، كانت تجري 

قد كان من االلعاب الشعبیة السهام ورمي الثقل، وكانت المبارزة تعتبر من النشاط العنیف واما رمي الثقل ف
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دني وحجري وكانت مسابقات الرمي بالسهام تجري ألصابة عماللدى الهومیرین وكان لدیهم نوع من الثقل 
.هدف معین 

- :ومما تقدم یمكن حصر ممیزات التربیة البدنیة في العصر الهومیري بما یلي 
ها تطویر القوة والتفوق فعسكریة وهدیاضة وااللعاب في ذلك العصر كانت تتمیز بالروح الر أن ال- 

.الوقت أشغال وقت الفراغ والترویح فسالبدني وبن
الفئة الوحیدة التي تتنافس فیها للفوز رؤسائهمكان الفرد و إذأنها كانت ذو طابع استعراضي - 

.بالببطوالت الریاضیة المختلفة
لوا علیها بدافع ذاتي بقصد المحافظة انها كانت مالئمة لما تطلبه حاجات المواطنین وظروفهم فاقب- 

.على لیاقتهم البدنیة 
لم یكن في العصر تنظیم بالمعنى الدقیق لعملیة التدریب واالعداد الفني، بالطریقة التي عرفها - 

.في العصور التالیةاإلغریق

برطة یمتد الى المناطق ي بدایة القرن الثامن قبل المیالد أخذ نفوذ مدینة اسف: التربیة البدنیة في اسبرطة -
المجاورة لها حتى تمكنت من السیطرة على الكونیا التي تشمل النصف الجنوبي من شبة جزیرة البلقان، أن 

من سكان المدن أكثرهمعدد سكان اسبرطة كان في بدایة القرن الثامن قبل المیالد حوالي ربع ملیون نسمة 
ال یتجاوز تسعة االلف نسمة لذا كان یشكلون األصلیینالتي وضعت تحت سیطرتهم بینما عدد االسبرطیین 

الطبقة العسكریة المسیطرة على الدولة لتطبیق التقالید االجتماعیة والسیاسیة الخاصة بهم والمتوارثة من 
اجدادهم الهومیرین، كان الهدف االساسي من التربیة والتربیة البدنیة هو الغرض العسكري لغرض اعداد جیش 

.اإلغریقیةأهدافهمى تحقیق قوي قادر عل
:التجاه التربوي بثالث عوامل وهيلقد تمیزة اسبرطة با

.البیئة الجغرافیة -1
.النظام االجتماعي -2
.العالقات السیاسیة-3

ى قوة الجسم والقدرة على التحمل لذي یستند عــأن بیئة منطقة اسبرطة كانت تتطلب الكفاح المستمر ال
ل من اصل دوریاني لذا اطلق علیهم االسبرطیینئلقباوهو ما تتمیز به تلك ا

وتعطي هذه الكلمة معنى قوة الشكیمة والجلد وبذلك اصبحوا یمثلون الطبقة االولى في هذا المجتمع 
الجدید وتلیه الطبقة المتوسطة وهم أتباعهم والطبقة الثالثة وهي طبقة العبید، لذلك كان البد لهم من جیش قوي 

میع القادرین من الرجال والنساء، حیث كانت النساء مطالبات بالحصول على لیاقة بدنیة مدرب یشمل ج
:مناسبة العتقادهم بأن ذلك یحقق ثالثة أغراض

.اعتقادهم بأن االم التي تملك صحة جیدة وجسم قوي تلد ابناء أصحاء اقویاء - 
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.مساهمة المرأة بالدفاع عن الوطن عند الحاجة الى جانب الرجل - 
قیام االم باالشراف على تدریب اوالدها من السنة االولى ولغایة بلوغ الولد السادسة من عمره والبنت - 

.السابعة من عمرها
: ممیزات البرنامج التدریبي المعد من الدولة فكانت بمایلي أهمأما

.البرنامج التدریبي في أسبرطة كان یستند على اساس التدریب- 
ى الركض وفنون القتال والوثب العریض والسباحة والمصارعة والمالكمة وركوب البرنامج یشمل عل- 

.الخیل والعاب الكرة 
.البرنامج التدریبي اخذ تدریجیًا بنظر االعتبار التطور البیلوجي من حیث العمر والجنس- 
.التمارین تعطى للصغار كالركض والوثب وتمارین االعداد البدني العام - 
لقوة العضلیة والقدرة على رة وااالبدنیة في اسبرطة كان المقصود منها أكساب المواطن المهأن التربیة - 

التحمل
.أن اكتساب السرعة والقوة والمطاولة القیمة لها اذ لم تستخدم لخدمة الدولة للغرض العسكري- 
على تطویر اللیاقة الشباب االسبرطي ومشاركاتهم في الدورات االولمبیة القدیم كانت عامًال مساعدًا - 

.البدنیة لدیهم خدمة للغرض العسكري 
المفضلة لدى االسبرطیین الذي كانوا هدفهم الوحید تكوین جسمیة والقدرة الحربیة هي الخصالالقوة ال- 

.أبطال وجنود مما أدى الى خلق الشجاعة والبسالة والتفشف
البدنیة وروحهم المعنویة وخاصة للشباب الدولة كانت تجري أختبارات سنویة لفحص قابلیات شبابها - 

.مابین سن الثامنة عشر ولحد العشرین
اخیرا كان هدف االختبار معرفة مدى شجاعة وقدرة الشباب على تحمل االلم والحیاة الخشنة اضافة - 

.الى معرفة مهاراتهم العسكریة 

في رعایة أمهم حتى السابعة من العمر، والبنات یضلون األوالدكان : والتربیة البدنیةاألثینیةالتربیة -
قتصر على أعدادها وتعلمها مالبنت فكانت سجینة البیت وماتتعلمة من امها أمالعب، لاالوالد لهم الحق في ا

.الواجبات البیئة االعتیادیة وكان الزواج یقرره الوالدان 
السیرة واجبه تحسین طیبین لمین اما االوالد عندما یبلغون سن المدرسة یوضعون على ید احد من المع

سلوكهم وبشكل عام تلقینهم االخالق الحسنة، كانت التربیة حرة التشرف علیها الدولة وفي العصور االولى 
ها تربیة مواطنین صالحین العلماء، الركنان فتهتم بالناحیة الخلقیة أكثر من اهتمامهم بالناحیة الفكریة هد

الموسیقى والجمناستك، وعند دخول الطفل المدرسة االبتدائیة كان المعلم : همافي اثینا االساسیان للتربیة 
بقوم بتعلیمة القراءة والكتابة وبعض الدروس في الحساب والهندسة والرسم وبعض أن تمضي على الطفل 

.ثالث سنین یبدء بدراسة الشعراء وحفظ الشعر وخاصة وما جاء بااللیاذة واالودیسا
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فیتعلم االوالد الغناء بمصاحبة القیثارة وكان االغریق یهتمون اهتمامًا عظیمًا باالثر اما في الموسیقى
الخلقي، وكان التدریب یزداد عنفًا وشدة كلما اقترب الفتى من مرحلة البلوغ ویتولى تدریبه مدرب خاص في 

. لى الرقص والسباحة مدرسة التربیة البدنیة حیث یزالول المصارعة والقفز والرمي القرص والرمح اضافة ا
:التربیة البدني في العصر االثیني االول -

في بدایة تاریخ أثینا كانت حضارتها وحضارت مدینة أسبرطة تستمد جذورها من أسس حضاریة واحدة 
وخاصة في القرون االولى ولكن بعد ذلك اخذت كل أثینا وأسبرطة تسعى في تكوین مجتمع له ممیزاته 

بنظرة كل منهما الى النواحي التربویة لذا كان المجتمعا االثیني القدیم اكثر دیمقراطیًا واكثر الخاصة ومتأثرة 
.تقدمًا من المجتمع االسبرطي

:میز المجتمع االثیني االول وهيهنالك ممیزات ت
ینین وتفرغ االثةأن اغلبیة السكان في اثینا كانوا من طبقة العبید التي تحملت كافة االعمال في الدول.1

.لخدمة الدولة في الجوانب االخرى 
في أثینا كانت لدیهم قوانین التربیة القدیمة الخاصة بمقاطعة أتیكا التي فیما بعد اخذت أصول التربیة في .2

.المجتمع اتجاه نحو النشاط الریاضي والتربیة البدنیة 
.على االطفال وقبل كل شي أن یتعلموا السباحة والقرأءة .3
تشرف على المدراس الریاضیة مما یدل على أن البرامج التدریبیة توضع من قبلها، بینما كانت الدولة.4

.نجد المدراس الموسیقیة ومدارس النحو حرة یشرف علیها المواطنون 
الهدف من التربیة الجدیدة هو أیجاد المواطن المتكامل المتوازن في النواحي البدنیة والعقلیة والمعنویة .5

.والجمالیة 
لتربیة لالطفل تكون من الوالدة وحتى السادسة او السابعة تحت رعایة االم أو المرضعة وتكون مسؤلة ا.6

.علیهم 
.التعلم في مدارس البالسترا وتطبق فیها برامج التربیة البدنیة لةمرحإلىیدخل الطفل .7
.برامج الریاضیة ًا من الئثم یدخل الى مدرسة الموسیقى وتطبق فیها برامج االدب والموسیقى وشی.8
في مدرسة البالسترا یمارس الشباب التمرینات وااللعاب الریاضیة مثل الوثب العریض والمصارعة .9

.ویصاحبها احیانًا الموسیقى 
.في البالسترا خصص لكل مرحلة من مراحل عمر الشباب مكان مخصص لتدریب .10
ا ویلتحق بالجمنازیوم ویبدء بتطبیق عندما یبلغ الشاب عمر عشرة أو السادسة عشرة یترك البالستر .11

.برنامج تدریبي جدید 
الدوافع التي تشجع الفرد على تنمیة ةكانت في مقدماألولأن المثل العلیا عند االثینین في العصر .12

.قدراته العقلیة والبدنیة لخلق شخصیة المثالیة والمتكاملة والمتوازنة 
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تأثرًا في التوجیه والتنظم عن المجتمع االسبرطي اذ اقلاألولكانت تربیة الطفل االثیني في العصر .13
.مصیرهأن الدولة التشرف على اعداده وأنما یترك أمرة لوالدیه لتقریر 

عندما یدخل الطفل السنة السابعة من عمر یبدء في ممارسة التمرینات وااللعاب الریاضیة والمسابقات .14
.الخفیفة 

دما یبلغ عمر الطفل الثانیة عشر والتمارین االشد عنفًا تبدء ممارستها تبدء ممارسة التمارین العنیفة عن.15
بعدة فترة االعداد البدني عندما یشاركون في المسابقات العامة مثل رمي الرمح والوثب العریض والمصارعة 

.   والمالكمة
:العصر االثیني الثاني- 

یة الریاضیة في أثینا في العصر الثاني، في هذا العصر حدث بعض التغیر على مفاهیم التربیة والترب
االوئل لهذا ولغیرها من األثینیونوقد أبتعد المجتمع االثیني الثاني عن االیمان بالمثل العلیا التي أمن بها 

-:االمور تمیز المجتمع االثین في هذه الفترة بمایلي
، العداده كرجل حكیم وعدم تطویر كان الفرد یركز على تنمیة قدراته وقابلیاته لتحقیق التقدم الذاتي.1

.النواحي التي تساعد في اعداده كرجل عامل والتركیز على البرامج العلمیة 
أن نمو هذا االتجاه الفلسفي قد اضعف أرتباط االثینین بأهداف الدولة وشجعة على العمل على اشباع .2

.حاجاته الفردیة واختیار اهدافه الشخصیة 
شباب من خالل التدریب البدني ظهر صفة االعتراف الریاضي واقتصر التدریب العنایة بالعدمنتیجة ل.3

.البدني على المختصین بحكم وظائفهم
أصبح االعتراف الریاضي مهنة مرموقة ومربحة لذا فقدت االحتفاالت الطابع الدیني وتحولت قدرات .4

.وقابلیات الریاضیین سلع قابلة للبیع والشراء
وافكارة یة في هذا العصر فقد ظهر بعض الفالسفة ومنهم الفیاسوف افالطون،نتیجة للفلسفة التربو .5

.التربویة عكسها في الجمهوریة وفي كتاب القوانین 
.من أراء افالطون ضرورة ممارسة المرأة للتدریب البدني أسوة بالرجال.6
فس هي التي تهب كان افالطون یضع الموسیقى في منزلة أفضل من الریاضة النه كان یعتقد بأن الن.7

.للجسد بما لها من فضیلة لذا فهي الغایة
الیعتي أن افالطون كان ضد القوة البدنیة والصحة بل على العكس كان ینادي بضرورة ممارسة التدریب .8

.البدني للحصول على جسم قوي
ة عن ومن أراء ایضًا ضرورة ادخال الطفل بعد الثالثة الى دار الحضانة لیلعب تحت أشراف مسؤول.9

.ساحة اللعب
.عندما یبلغ السادسة عشرة یدخل مدرسة حكومیة حیث یبقي السنوات الخمس في التربیة العسكریة.10
.في فترة العاشرة والسادسة عشرة یتعلم االداب والعزف على الفالوت.11
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یوصل سنتین أو ثالث في التدریب العسكري الریاضي أن هذه االراء تدعو الى وجود موازنة بین .12
.تربیة البدنیة والتربیة العقلیة ال

.كان افالطون ضد االعتراف الریاضي وكان یرى أن قیمة االلعاب الریاضیة في قیمتها الخلقیة .13
مرحلة : واما الفیلسوف زینوفون فقد تأثر بالتربیة االسبرطیة الذي اقترح تدریبًا مقسمًا الى اربع مراحل.14

.مرحلة الشیوخالفتیان، مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة،
البدنیة من الطفولة، طور النفس اءطور النش: اما ارسطو فأن یرى االنسان یمر بثالثة أطوار .15

.النزوعیة، وطور نشاة القوى الناطقة أو الطور العقلي
.اعتقد ارسطو بأن الصحة العقلیة تعتمد على الصحة البدنیة .16
عقلیة لذا اقترح ضرورة تدریب الطفل التربیة البدنیة نادى ارسطور بضرورة تدریب البدن قبل النواحي ال.17

.ولغایة بلوغ الرابعة عشرة من العمر 
انشأت كلیة الشباب وكانت مناهجها التدریسیة تعتمد على التدریب العسكري االلزامي للشباب الذین .18

.تتراوح اعمارهم مابین الثامنة عشرة والعشرین 
دى بها الفالسفة افالطون وزینوفون وأرسطو كان یتقبلها اقلیة ضئیلة من واخیرًا ان االراء التربویة التي نا.19

.  المجتمع االثیني، الن معظم الشعب االغریقي في ذلك الوقت كان محرومًا من التعلیم 
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القومیة الهیلینیةاأللعاب: 6المحاضرة رقم 
م، من خالل مزاولتهم واجراء .القرن السادس قرحلة متقدمة لدى االغریق فيمبلغت االلعاب الریاضیة 

المسابقات الریاضیة في المهرجانات واالعیاد الدینیة والریاضیة في مختلف الدویالت والمقاطعات، وتمیز 
مهرجان أولمبیا عن بقیة المهرجانات الرئیسیة مما دفع الكثیر من المدن والمقاطعات السعي للمشاركة فیه مما 

لتفكیر بأیجاد مهرجانات وأعیاد ل للتألف والتفكیر بأنهاء خالفاتهم وحروبهم ومن ثم اسهل من ایجاد مجا
ضیة على غرار مایجري في أولمبیا فظهر مهرجان أیثمس، ومهرجان نیمیا، ومهرجان بیثیا، ومهرجان ایر 

ة ویمكن أعتبار بناثیا، وكانت تلك المهرجانات تقام مابین مهرجان أولمبیا وأخر اي كل اربع سنوات مرة واحد
.هذه المهرجانات الواقعة بین الدورات بمثابة دورات ریاضیة تمهیدیة العداد االبطال

( واعتمد االغریق بعدة آلهة منها القدیم جدًا وتوارث االبناء عن االجداد عبادتها ومنها االله كرونس والد 
واقع في مقاطعة تسالیا ومقدونیا، وهم یشكلون كبیر االلهة والقسم الثاني عبد الهة جبل أولیمبوس ال) زیوس 

-:الها أهمهم رلمبي ویتكون من أثني عشو المجلس اال
.زیوس اله السماء - 
.بوسیدون اله البحر - 
.ابوللو آله النور وراعي الریاضة- 
.أفرودیت الهة الجمال - 
.الحرب هآیوس ال- 

قبل المیالد بدأت الروح القومیة تجمع االغریق وأن العوامل من عشرة قرونأكثرمنذ:مهــرجان أولمـــبیا-
التي أكدت الشعور بضرورة الوحدة لدیهم هي االعیاد الدینیة والریاضیة، حیث في مطلع كل صیف كان 
االغریق یخرجون الى العراء ویجتمعون بالقرب من معابدهم ومقدساتهم ویقیمون شعائرهم الدینیة او ینشدون 

یمًا اللهتهم وبمرور االیام اضافوا الى تللك التمثیلیات مسابقات ریاضیة، وكانت تلك التمثیلیات االناشید تعظ
.تنتهي بتغلب ملك شاب على ملك شریر وهذا مایشیر الى تغلب الربیع على الشتاء

هتمام الدینیة والریاضیة حتى اصبحت اربعة تقام في عدة مناطق من بالد االغریق، وكان أ األعیادثم تركزت 
في أولمبیا مما جعلها اعیاد قومیة یشارك فیها معظم الشعب ) زیوس ( االغریق كان یتمیز تمجیدًا لالله 

معرفة متى اصبحت تلك االعیاد حدثًا –االغریقي ولكننا لم نستدل من المصادر واالثار المكتشفة لحد االن 
م، واصبح هذا العام بدایه التقویم .ق776دورة أولمبیة اقیمت عام –قومیًا ولكن تلك المصادر تذكر بأن أول 

.االولمبي الذي أرخ االغریق
ومن جهة الشمال من جزیرة البیلوبونیس وعند ملتقى نهر كالدیوس بنهر ألفیوس یقع سهل خصیب مترامي 

من الجهة الشمالیة االطراف وتحیط به ثالث اطراف من جهات جبال تكسوها الخضرة الدائمة ویحده البحر 
) .التیس(الغربیة ویسمى سهل أولمبیا، أقمیت االلعاب القدیمة في حرم زیوس المقدس المسمى بـ 
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للمشاهدین بل شیدت تلك –ولم تكن في أولمبیا بادئ االمر أبنیة دائمیة او مالعب او مدرجات 
غریقیة التي تحرم على االجانب االشتراك المباني التي نشاهد اثارها باقي لحد االن، وكانت تلك التقالید اال

بالمسابقات االغریقیة االولمبیة وكذلك تحرم على روؤساء ونبالء القبائل التي من اصل هیلیني من ارساء 
القرابین او الهدایاء الى االماكن المقدسة في 

لكثیر من الجهود الجل أولمبیا ولكن الجالیات التي نزحت من بالد االغریق وسكنت أسیا وایطالیا قد بذلت ا
المشاركة بتلك الدورات االولمبیة عن طریق أرسال الوفود وفعًال قد حققت ذلك فیما بعد الن البعثات التنقبیة 
وقد عثرت على الكثیر من االدلة التي تثبت اشتراك المغتربین من االغریق في المهرجان الریاضي المقدس اي 

.م.ق 576دورة االولمبیة الخمسین التي اقیمت عام الدورات االولمبیة كما هو واضح في ال
:كة في االلعاب االولمبیة فكانت اما اهم نتائج المشار - 
الشرقیة والغربیة في المهرجان –اشتراك سكان المقطاعات التابعة الى االغریق واهل المستعمرات -1

كانت تمنع المواطنیین من االشتراك في االولمبي  قد ازاحة الحواجز التي أقامها االیلینیین واالسبرطیین والتي
.المهرجان االولمبي اال من كان منهم االحرار والنبالء وبذلك تالشتى التمیز العنصري 

كان االغریق یحرصون على اقامة المهرجان االولمبي في االیام القمریة من شهر أب وایلول ودوریًا -2
.كل اربع سنوات

.شر أو الحادي عشر الى الیوم الخامس عشر أو السادس عشر تبدأ عادة المسابقات في الیوم العا-3
وأقامة الوالئم احتفًال كانت ایام الخمسة تشمل احتفاالت تقدیم القرابین وأقامة السباقات الریاضیة-4

بالنصر 
یكون الختام في الیوم االول الطقوس الدینیة ونحر الضحایا وتقدیم القرابین وعرض مواكب -5

.المتسابقین
وم الثاني تقام مسابقات الصبیان وتشمل الركض والمصارعة والمالكمة وسباق الخیل وااللعاب في الی-6

).القفز، الركض، قذف القرص، رمي الرمح، والمصارعة(الخماسیة 
، 400-200الیوم الثالث تقام مسبقات الرجال في القفز، المصارعة، الركض مسافات القصیرة -7

.حوالي ثالثة امیال بالمالبس العسكریة( یاردة، والركض لمسافات الطویلة 
الیوم الخامس یخصص لغرض مواكب وتقدیم الضحایا والقرابین وكان الفائزون یتقدمون المواكب -8

.ووضع على روؤسهم اكالیل من اغصان الزیتون والغار
بق بأكثر ومما تقدم یتضح لنا بأن وضع منهج المهرجان كان مدروسًا بحیث یصبح باالمكان مشاركة المتسا

من مسابقة وتذكر المصادر ایضًا بأن هذا البرنامج قابل للتغیر حسب ظروف واحداث المهرجان وكان التغیر 
اذ 142والدورة / 81من صالحیة المشرفین الرسمیین على المهرجان فقط وهذا ماحدث في الدورة االولمبیة 

.ةطلب احد المتسابقین المشاركین في المالكمة والمصارعة الحر 
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:ا الشروط المتبعة للمشاركة فهيام
كانت التعالیم والشروط تستوجب على المشاركة بااللعاب تسجیل أسمة في وقت معین قبل السباق وان - 

.یمضي في التدریب ثالثین یومًا قبل بدایة المهرجان
رة اشهر في االعداد یكون التدریب تحت اشراف المدربین والمسئولین الذین قد أمضوا من قبل مایقارب العش- 

.والتدریب للمشاركة في الدورة
كانت المرأة شبه معزولة عن المجتمع الریاضي، الیسمح لها بالمشاهدة او المشاركة وذلك باعتقادهم بان - 

.الزوجة الكاملة هي التي تنصرف لتدبیر منزلها وتربیة الطفل
ى تقرر اقامة دورة أولمبیة خاصة للنساء في عید ظلت االلعاب القومیة مقصورة على الرجال لفترة طویلة حت- 
وكانت المباریات النساء قاصرة على مسابقات الركض لمسافات قصیرة تجري في شهر ایلول بعد )هیرا(

.مباریات الرجال االولمبیة
.االلعاب االولمبیة تقام ولو كانت البالد في حالة حرب مع عدو خارجي - 

هدفه المشاركة في النواحي المادیة ثم زاد الهبوط سقوط االغریق أصبحو ان مستوى هذا االلعاب هبط 
الرومان اذ فقد تلك االلعاب هویتها االغریقیة وخاصة بعد اشتراك المحترفین فیها واصبحت –تحت سیطرة 

االلعاب االولمبیة تشكل مشكلة للرومان الذین اعتنقوا الدیانة المسیحیة بسب ماكان یصاحبها من طقوص 
بابطالها ) ثیودوسیوس ( عائر التقرها تلك الدیانة حتى اصبحت الدیانة الرسمیة للرومان لذا امر االمبراطور وش

.میالدیة 394عام 
وكانت جزءًا تابعًا ) البالسترا ( أبنیة تزاول فیها المصارعة فقط وسمیت اإلغریقشید :مدرسة البالسترا -

هم الى ایجاد أماكن خاصة لتدریب الفتیان والشباب الذین ترعاهم الى الجمنزیوم وعندما ظهرت الحاجة لدی
، وعلیه )البالسترا ( الدولة وتعدهم االعداد البدني والعقلي اطلق علیها نفس أسم االماكن الخاصة بالمصارعة 

واخرة السترا یتدرب فیها الفتیانبثم الاإلبطالأماكناصبح هذه الكلمة تطلق على أماكن متعددة منها مایخص 
خاصة بالشباب یتدرب فیه على المالكمة والمصارعة وكانت البالسترا الخاصة بالفتیان تطبق برامج نظریة 

.وعملیة وكان النشاط البدني احد تلك البرامج الى جانب برامج الموسیقى والحساب واالدب والغناء
ریاضي الذي یتواله فیعدل قوامه یذهب الصبي الى مدرب االلعاب ال" وقد وصف افالطون هذه المدرسة 

، وكان برامج التدریب یتناسب وعمر الفتیان تتراوح اعمارهم "وتقوى صحته فیصبح قویًا شجاعًا الیهاب الحرب
.سنة ) 16- 11( سنة والثانیة تضم الذین تتراوح اعمارهم مابین ) 11- 7( ما بین 

م واعمارهم وتشمل الركض والقفزوكانت الفئة االولى تزاول االلعاب التي تتالئ
وتسلق الحبال واللعب بالكرة، وأما الثانیة فكانت تزاول التدریبات العنیفة كالمصارعة والمالكمة اضافة الى 

.رمي القرص والرمح، كما مارسوا السباحة والرقص بمصاحبة الموسیقى 
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ند االغریق والتي یمارس فیها الریاضیون الجمنزیوم هو المدرسة أو المعهد الریاضي ع: مدرسة الجمنزیوم-
التدریب البدني وهم عراة وتتوفر فیه كل االمكانات واالدوات واالجهزة الریاضیة الخاصة بااللعاب الریاضیة 

.المعروفة لدیهم
م، حیث استقرت دویالت االغریقیة وقلت حروبهم فیما .وظهر هذا المعهد الریاضي في القرن السادس ق

.خرى بینما نجد في العصر الهومیريشت غزواتهم لالقوام االبینها وتال
لیسوا في حاجة لمثل هذه االبنیة المدرسیة لكونهم غیر مستقرین، واختیرت اماكن بناء الجمنزیوم بالقرب من 
اماكن عباداتهم وذلك العتقادهم باالرتباط الوثیق بین النشاط الریاضي وتلك المعتقدات ، كان یشرف على 

یون ریاضیون یختارون من القبائل حیث ترشح كل قبیلة عشرة ریاضین لالشراف علیه وبالتناوب على الجمنز 
مختلف معاهد الجمنزیوم وكانت مهمتهم االشراف على سلوك الشباب داخل الجمنزیوم ، باالظافة الى تعینة 

ر فیهم الصفات االخالقیة بصفة دائمیة عشرة من االدارین لكل معهد وكانوا یختارون من الرجال الذین تتوف
.الفاضلة

والجمنزیوم لم تقتصر وظیفتها على النواحي الریاضیة بل كانت تستخدم فیما هو اكثر أهمیة واعتقادهم 
جاء من خالل تنمیة النواحي االجتماعیة والخلقیة والصحیة، حیث كان التدریب البدني والعنایة بالنواحي 

امج التعلیمیة االغریقیة وكان الشباب یتلقى تدریبة في المالعب الصحیة هي الحجر االساس في بر 
المخصصة وكاما تقدمت مراحل العمر لدى الشباب حلت الدروس النظریة التي تلقى علیهم من قبل الفالسفة 

بالرماد والزیت ثم االستحمام بعد أنتهاء أجسامهمدلكون یاإلغریقوالحكماء في المناهج التدریسیة ، كان 
العضویة تریب أو المسابقات الریاضیة وكان االنتماء الى الجمنزیوم له نظامه الخاص حیث كانالتد

التمنح اال لألحرار من المواطنین ومن مختلف االعمار وكان التدریب یقوم به المدلك والمدرب ولهما اطالع 
ریبیة دراسة علمیة حتى بالنواحي الطبیة مما یدل على أنهما وعلى االخص المدرب قد درس النواحي التد

.اصبح مؤهًال للعمل في الجمنزیوم 
- :وقد مرت ادارة الجمنزیوم بمراحل متعددة حتى استقرت على الشكل التالي 

.العنایة بشؤون الصبیان - 
.العنایة بشؤن الشباب ورعایتهم - 
.العنایة بشؤون التدریبات الریاضیة العداد المنافسین للمهرجانات - 
.ة بشؤون التدریب على استعمال السالح العنای- 
. التدریب على العاب القوى ورمي السهام بالقوس - 
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في العصر الرومانيةالتربیة البدنی:7المحاضرة رقم 
لقد عرفت روما التربیة االسبرطیة التي كان غرضها التربیة :التربیة البدنیة في العصر الروماني القدیم-

العسكریة في عهد الجمهوریة، وقد سادت التربیة االثینیة التي تهدف الى اعداد الفرد اعدادًا البدنیة واالعداد 
االعداد يمتكامًال من كافة النواحي، تولى االباء مهمة تربیة االوالد في هذا العصر التي كانت تنحصر ف

مبروطوریة لذا كان االعداد العسكري والصحي أو بتعبیر اخر تربیة عسكریة وخلقیة لتحقیق التوسع وتكوین اال
:العسكري اهمیة بالغة في حیاة الرومان في العصر القدیم ومن اهم ممیزات هذا العصر هي

كانت تربیة الشباب منحصر على القوة والشجاعة والتحمل والصحة العداد المواطن لیكون محاربًا الن .1
.الحرب هي المهنة االولى للشباب الروماني 

التجنید للجیش الروماني من السنة السابعة عشرة لغایة السابعة واالربعین من العمر یكون الدخول في.2
.ویقام احتفاًال سنویًا للشباب عند دخولهم في مصاف المحاربین 

كانت المهرجانات وااللعاب هي جزء من حیاتهم أذ كانت االلعاب مرتبطة بأعیاد المواسم الزراعیة وبتطور .3
.وس الدینیة وتقدیم االقرابین لاللهةالمجتمع ارتبطت بالطق

كانت صفات الروماني تثیر المرء الى االحترام اكثر من المحبة، لذا كانت الخشونة من ممیزات الروماني .4
.ولهذا أفتقر الى الى المیول للجمالیة والفكریة 

تربیة الحیوانات مثل من أهم االلعاب االطفال كانت تشمل االطواق والعربات والعرائس والخیول الخشبیة و .5
.الكالب والقطط والطیور

رات الضروري للحیاة العسكریة اأما بالنسبة الى الصبیان كان تدریبهم على أیدي أبائهم الكتساب المه.6
.كرمي السهام والمالكمة والمصارعة والسباحة وتحمل البرد والحر

االساس في هذه االلعاب الرمي والقذف مارس الرومان العاب الكرة بانواعها واحجامها المختلفة وكان .7
-:ومن اهم االلعاب التي كانت تشمل الحركة والنشاط فهي 

المفتوحة موجهًا ایها الى الحائط، ویكرر العملیة دوفیها یحول الالعب ضرب الكرة بالی- :كرة الكف - 
. بعد أن تالمس الكرة االرض ویستمر في هذا اكبر قدر ممكن من المرات 

تلعب بثالثة العبین یقف كل منهما في رأس مثلث وتبدأ اللعبة برمي ولقف كرتین - :التریجون لعبة- 
.أو ثالث في وقت واحد 

وان یواجه الالعبون بعضهم البعض تجري في ملعب اقرب الى ملعب التنس، - :لعبة السفیروماكاي - 
اللعبة بعد قذف الكرة من العب كرة محشوة بالصوف واالساس في مزاولة هذه- :لعبة الهارباستم - 

الى اخر وهنالك خصم یحاول اخذها منهم ویقف في وسطهم وقد اتسمت هذه اللعبة بالقوة والعنف 
.وكانت احیانًا تستعمل مسكات المصارعة خاللها 

كانت ساحات الحمامات وساحة ماریقوس یقوم الشباب بها بتمارین الركض والقفز والمصارعة، اما .8
.في العمر فیلعبون العاب الكرة المتقدمون
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والمناسبات الوطنیة والدینیة وكانت تشمل مسابقات الخیول األعیادالمهرجانات الرومانیة  كانت تقام في .9
.والعربات والمجال لبقیة االلعاب كمسابقات رمي الرمح والقرص وغیرها

ني القدیم وتلقت كل التشجیع نزاالت المصارعة الدمویة والممیتة كانت موجودة في العصر الروما.10
.والمشاهدة من الجماهیر 

زاول الرومان الرقص ضمن الشعائر الدینیة وكانت الرقصات ذات صابع حربي، اما الطباع التعبیري .11
.والجمالي للرقص فلم یلقي االهتمام من الرومان

ي في البرنامج التربوي وضع الرومان برنامج لالعداد البدني یخدم الجانب العسكري وكان هو االساس ف.12
.للشباب ویتضمن الركض والوثب والسباحة والرمي 

أمكانیاتها وقوتها ونمتالرومانیةاإلمبراطوریةعندما اتسعت :لبدنیة في العصر الروماني الحدیثالتربیة ا-
لنقل عن ونفوذها واتصلت بالحضارة القدیم الشرقیة واالغریقیة فأصبحت مهمة علمائها لیس االبتكار بل ا

الكتب والمعلومات القدیمة بعد االستعانة بالعلماء والفالسفة ورجال الطب كانوا ضمن الذین وقعوا اسرى بیدهم 
خالل حروبهم لذا نقلوا عن تلك الحضارات ماشعروأ بأنه ذو فأئدة سواء كانت من النواحي الدیني او االدبیة 

.او العلمیة
- :ومن اهم ممیزات هذا العصر كانت 

بالتدریج الى أدتسبب الفتوحات انشأت ظروف اجتمعاعیة واقتصادیة بسبب السیاسة الخاطئة التي ب.1
.سقوط االمبراطوریة

في الفترة االخیرة من االمبراطوریة الرومانیة بدأت ظهور التداعي والتفسخ في نظام الدولة وتدفق القبائل .2
.الهمجیة الى البالد

لقیة الصارمة والعادات والتقالید القدیمة وانغماسهم في الترف وفساد ابتعاد الرومان عن الضوابط الخ.3
.الجهاز االداري والحكم وسلب الحریات اداء الى سقوط االمبراطوریة 

.ظهور نسبة كبیرة من التفكك العائلي والطالق وانخفاض معدل الموالید اضافة الى االنحالل الدیني.4
ا قلل من أهمیة التربیة البدنیة عقلیة واالعتماد على الجیش المعترف ممازداد الرومان االهتمام بالتربیة ال.5
.القیم المتزنة للتربیة البدنیة فكان ینظر الیها المحترفون فقط إلىافتقر هذا العصر.6
.أن االلعاب كانت وسیلة للتسلیة یقوم بها المحترفون أو االسرى او العبید .7
هذا العصر ولكن دعا الكثیر من الفالسفة والمشتغلین في الطب الى رغم قلة اهمیة التربیة البدنیة في.8

).  جالیوس(م هاهمیتها للفرد وفي مقدمتامزاولة التدریب البدني وبینو 
.نصح جالیوس بممارسة االلعاب بالكرة باعتبارها افضل تمارین لجمیع اجزاء الجسم .9

.المصارعین تتمیز باالحتراف هرجانات مثل السیرك واستعراض مفي هذا العصر كانت ال.10
یومًا، في عهد ماركوس أوریلیوس وذلك 135یومًا، وازدادت الى 76كانت االیام المخصص للسیرك .11
.یومًا 175م، ثم اصبحت .ق354عام 
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یمكن تقسیم وسائل التسلیة عند الرومان الى الوسائل العامة والوسائل الخاصة ، اما الوسائل العامة .12
.هد الجمهوري جزء من االحتفاالت الدینیة الكبیرةفكانت في الع

الرومانیة في عهد جوبیتر وابولو وعید االم االلهة وفي اواخر العهد األلعابمن اهم االحتفاالت هي .13
.یوماً 67الجمهوري كانت هذه االعیاد تشغل مایقارب 

- :اما االلعاب الخاصة كانت تشمل .14
.المواطنین وتشكل عرض المسرحیاتالتي ینظمها بعض- :العاب برایفت - 
ولها شعبیة كبیرة في العهد االمبراطوري وتتألف العاب السیرك من سباق العربات -:العاب السیرك - 

.ونزاالت المصارعة وتجري مابین المحترفین واالسرى والعبید
. لحیوانات المفترسة مصارعة الحیوانات وتجري احیانًا مابین االسرى والحیوانات المفترسة أو مابین ا- 
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وعصر النهضةاألولالتربیة البدنیة في العصر المسیحي :8المحاضرة رقم 
عندما ولد السید المسیح كانت االمبراطوریة الرومانیة قد بلغت ذروتها وعظمتها العسكریة والسیاسیة ولكن 

هذه االمبراطوریة ومن اهمها االختالفات الداخلیة، في الوقت نفسه كانت هنالك عوامل ساعدت على تفكك 
أن هذه الظروف اخذت تضعف ابتعاد الرومان عن الصفات والعادات والتقالید والضوابط الخلقیة،

االمبراطوریة الرومانیة كانت في الوقت نفسه عوامل تساعد على نجاح الدعوة الى المسیح التي كانت تدعوا 
.باالخرة عطف على الغیر والخوف من الحساب الى االیمان باله واحد وال

الفرد في ظل إعدادأن من أهم االغراض التربویة المسیحیة كانت تتسم بالسمو والوضوح وهدفها 
االیمان باله مقدس وایجاد عالقات انسانیة بین االفراد، لقد ركز رجال الدین المسیحیة في الفترة االولى من 

ضوا ار احي الروحیة وایجاد مثل تربوي وخلقي لذا نجد اكثر رجال الكنیسة قد عالقرون الوسطى على النو 
االسكندري الذي كانت له افكارة واراء فلسفیة، حاول هذا الرجل ) كلیمنت ( القلیل منهم مثل إالالتربیة البدنیة 

لعاب الریاضیة ذات فوائد ان یوازن بین الفلسفة االغریقیة والتعالیم الدینیة وذلك العتقادة بان التمارین واال
صحیة ورغم ذلك نجد أن الكنیسة قد أبعدت كل ماله صلة بالتربیة البدنیة من وسائل تربویة وتعلیمیة وعملت 

-:هي ثالث عوامل والمسابقات الریاضیة وأسباب هذه المعارضة األلعابن ــــالكثیر مإلغاءالكثیر في سبیل 
والصلة مابین االلعاب الریاضیة والنشاط البدني الروماني والدیانة طریقة االلعاب الرومانیة الوضیعة-1

.الوثنیة والفكرة المهیمنة باالخالق الشریرة في البدن
كان رجال الكنیسة قلقین من دور هذه االنشطة الریاضیة على الدین فوجدوها بمثابة القیام بتمثیل عبادة -2

تفاالت التي اقیمت لشرف االلهة الوثنیة وقد احتوت هذه االمبراطوریة كما كان یحدث في الكثیر من االح
المهرجانات على طقوس دینیة وثنیة عرف اباء الكنیسة أن لها تأثیر خطیرا على المسیحیة لذلك حاولوا منعها 

.تماماً 
.الروحیة فقطوالخطیئة لذلك یجب اهماله والعنایة بالنواحي لإلثمأعتقاد بأن الجسد كأداة -3
" .انقذوا أرواحكم " المسیحیة وكانت صیحة -4

وعندما بداءت الكنائس الغربیة بفتح المدارس كانت الدراسات فیها تنحصر في النواحي الدینیة وأهملت 
النواحي االدبیة الوثنیة والفنون والعلوم والفلسفة والتربیة البدنیة، فقد كانت هنالك دعوة الى ادخال التربیة 

كلیمنت االسكندري الذي كان یعتقد بأن المصارعة واللعب بالكرة والمشي عوامل البدنیة الى المدارس ومنهم 
بان التدهور الخلقي هو الذي اوجد عادة نیسة الحمام الروماني العتقادهم مساعد على النشاط، لقد حاربت الك

.بة صارمة العرى واالختالط بالحمام كما منعت المسیحیة من حضور الحفالت الریاضیة العامة وكانت العقو 
لمن یحضر حفالت السیرك، ویحرم من ملته والیسمح للمصارع باعتناق الدین المسیحي االبعد ان یعطي 

الریاضیة التعهد الذي ینص على اعتزاله المصارعة وقد بذلوا جهودا كثیرة في محاولة االلغاء االلعاب 
م، میالدیة ثم حرمت .ق394لغائها عام كریستیان من ااإلمبراطورنجحت في حملت االولمبیة القدیمة حتى 
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م، میالدیة، اما الرقص فقد اعتبر وسیلة من وسائل الدین بعد ذلك حرمت هذه .ق404نزاالت المصارعة عام 
.الرقصات من قبل البابا زاخاریاس  بعد الخروج من اهدافها

رار االجتماعي والسیاسي مما وفي هذه الفترة كانت حركة الرهبة المسیحیة قد انتشرت بفعل عدم استق
دفع الكثیر من الناس الى اللجوء الى االدیرة طلبًا لالمان والراحة النفسیة، والرهبة كانت تستهدف تغذیة الكیان 
الروحي بدون البدني اي أن الجمال یمثل لدیهم الجمال الروحي ولیس باجسامهم، لذا لقیت التربیة ظروفا غیر 

ر المظلمة اذ عمد الرهبان الى تحریم جمیع االنشطة البدنیة والجمالیة التي مشجعة بل محاربة في العصو 
المدارس الوحیدة مابین القرنین السادس األدیرةتمارس من اجل المتعة الدنیویة والتسلیة والترویح، وكانت 

-:والحادي عشر وهي تضم الفتیان والفتیات وكانت هداف المدارس 
.قیام باالرشاد والوعظ الدیني اعداد الفتیان والفتیات لل- 
.الطفل یلتحق بهذه المدرسة عند بلوغ السابعة او الثامنة من العمر - 
علوم الالهوت وبعض التدریب على تعلم الحرف والزراعة باألساسكانت المناهج الدراسیة تشمل - 

ا ضمن البرامج المدرسیة فقد حاولوا وباالظافة الى تلك النظرة تجاه التربیة البدنیة من قبل الرهبان وعدم ادخاله
.القضاء على الدوافع الطبیعیة للعب لدى االطفال

عصر النهضة یطلق على على فترة االنتقال من العصور الوسطى :التربیة البدنیة في عصر النهضة -
یدل میالدیة، و 1453، ویؤرخ لها بسقوط القسطنطینیة عام "16- 14القرون " الى العصور الحدیثة و

مصطلح النهضة غالبًا على التیارات الثقافیة والفكریة التي بدأت في البالد االیطالیة في القرن الرابع عشر 
ازدهارها في القرنین السادس عشر والخامس عشر ومن ایطالیا انتشرت النهضة الى المانیا، أوجهحیث بلغت 

.فرنسا، اسبانیا والمناطق المنخفضة من انكلترا
-:تیارات الثقافیة والفكریة التي شهدها عصر النهضة ترجع الى ثالث نزعات أن تلك ال

العودة الى القدمین ویقصد بها دراسة تاریخ الیونان والرومان واالطالع على العلوم واالداب واالستناد -1
.علیها لبناء نهضة جدیدة

.لالنسان لالستمتاع بالحیاة اعطاء النواحي االنسانیة منزلتها وفي مقدمتها العاطفة وافساح المجال -2
.العنایة بالطبیعة الجامدة التي كان الناس سابقًا ینظرون الیها نظرة احتقار-3

كما ظهرت الدول الحدیثة في اوربا وارتبط ظهوراها بالمنظامات السیاسیة التي افرزها التطور 
لها كانلقرن الخامس والسادس عشراالقتصادي، أن النهضة الفكریة والبدیعیة واالجتماعیة التي بدأت في ا

وكان استاذ في " 1420- 1349بولس فرجیوس " التأثیر المباشر على على االسالیب التربویة السائدة، ویقول 
اننا نسمي دراسات حرة كل الدراسات الالئقة باالنسان الحر، تلك الدراسات التي نحصل " جامعة بادو 

لتربیة التي تظهر مواهب الجسد والنفس وتنمیها وتسمو بها وتعتبر بواسطتها على الفضیلة والحكمة وتلك ا
".بحق في المنزلة الثابتة بعد الفضیلة 
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واما على المستوى التربوي فقد تأثرت التربیة من خالل عصر النهضة بثالث حركات تأتي في مقدمتها ظهور 
.المذهب االنساني ثم المذهب السلوكي وبعدها المذهب الواقعي

:1800عصر النهضة حتى عام یات واراء الفالسفة في التربیة البدنیة والریاضیة منذنظر -
-1378كان في مقدمة الذین سعوا لتعمیم مفاهیم المذهب االنساني الفردي في ایطالیا :دفیتو بنودافلتر-

مدرسة البالط )الجیوكوز ( وقد تمكن من توجیة التربیة االنساني لكي تصبح في قالب دراسي وكانت 1446
ببرنامج العلوم االنسانیة وكانت تلك المدارس أخذتس التي ار تعتبر في مقدمة المد) دافلتر ( التي أنشأها 

تطبق على التالمیذ برامج اجباریة في التربیة البدنیة والتمارین، وكانت تحتوي على العاب الكرة، الوثب، 
- :م الجمباز، ومن اهم االراء واالفكار لدى دافلترالى تعلیإضافةالمبارزة، ركوب الخیل، والتجوال 

عین عدد كبیر من المدرسین لیتسنا لهم من تدریس عدد قلیل من التالمیذ الجل تمكنهم من معرفة كل -1
.تلمیذ بصورة جیدة وعلى ضوءه یضع البرنامج المالئم لكل تلمیذ

مابین الدراسة وااللعاب والتمارین اعتقد أن العمل الذهني المستمر والجهد یتطلب التنویع المتكرر -2
.والراحة لتجدید نشاط المخ من عناء العمل

أن االفكار واالراء التي نادت بها العلماء االنسانیون والتي توجب على المدارس تفهم شخصیة كل طفل -3
.على حده، واحترام الشخصیة قد طبقها دافلتر في مدرسته

ومع ذلك فأن اراؤه " 1674–1608" الغالة الكالسكین الشاعر النكلیزي وهو من :جون میلتون- 
التربویة كانت تقتصر على اهداف التعلیم على التحصیل العقلي وانما لتحقیق هدف خلقي مع االهتمام 

- :بالناحیتین البدنیة والجمالیة وأهم اراءه 
للناحیة العسكریة من خالل اتخذ میلتون التربیة البدنیة كوسیلة اساسیة لصقل القدرات الفردیة واعدادها-1

.ممارسة الفرد لاللعاب الشعبیة والمشاركة بالمهرجانات الریاضیة 
كان یعتقد بأن التربیة البدنیة تعمل على غرس الشجاعة واالقدام في نفوس الشباب لتبث الروح -2

.الوطنیة 
انیة عشر ولغایة الحادیة اقترح تعلیم الشباب في اكادیمیة ابتداء من المرحلة الثانویة وذلك من سن الث-3

.والعشرین 
قسم الدراسات، قسم للتمرینات البدنیة، قسم الى - :قسم المنهج الدراسي الیومي الى ثالث اقسام-4

.الواجبات الغذائیة وخصص بعدها ساعة ونصف لمزاولة التمارین البدنیة
( في فرنسا و) كوندیاك ( م ایضًا عالم نفسي من المدرسة التجریبیة في علم النفس التي تض:لـــــوكجون - 

بعض " ، وقد عكس لوك افكارة في مؤلفة "1704–1632" في انكلترا ) هیوم ( في المانیا و) هربارت 
-:ویمكن تلخیص المبادئ االساسیة لهذا الكتاب بما یلي " االفكار حول التربیة 

.مبدأ الشظف في التربیة البدنیة -1
.فكریة مبدأ النفع في التربیة ال-2
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.مبدأ الشرف في التربیة الخلقیة -3
وقد اعتبر الفیلسوف النكلیزي أن اللیاقة البدنیة هي االساس في كل بناء تربوي والمثل االعلى لدیه هو 

، وكان لوك یوصي بممارسة التمارین البدنیة لتطویر المهارات الخاصة "العقل السلیم في الجسم السلیم " 
.الخیل والمبارزة العتقاده بانها ضروریة للفرد من الناحیة البدنیة والصحیة بالسباحة والرقص وركوب 

وقد ارتبط الفكر الحدیث 1778- 1712" وهو مؤسس النظریة الطبیعیة وفلسفتها :جان جاك روسو -
فرنسیینالن ـــع غیرة مــر وقد ساهم مــفي القرن الثامن عشر بأسم الفیلسوف والعالم االجتماعي والمفكر الح

، في تهیئة اذهان الناس الى الثورة الفرنسیة حیث هاجم بعنف الحكم )مونتسیكیو ( ، )فولتیر ( مثل 
.الملكي الفردي المطلق الذي كان سائدًا في ذلك الوقت 

الطبیعة ویقصد بها طبیعة الناس ، ( - :والتربیة من جهة نظرة تسند الى ثالثة امور رئیسیة هي 
، وقد قال بان تربیة البدن رغم اعماله یعتبر )ه البیئة االجتماعیة، االشیاء البیئة االجتماعیة والناس ویقصد ب

جانب من التربیة ولیس هذا النه یضیف القوة والصالبة على االطفال وحسب وانما لها تأثیرها االكبر في 
.االخالق 

- ) :امیل ( قسم روسو مراحل تربیة الفرد الى خمس مراحل في كتاب 
 -من مولد االنسان حتى سن الخامسة وفیها یجب ترك الطفل حرا طلیقًا حتى یتعود - :المرحلة االولى

.على مواجهة مشاكل الحیاة لذلك فأنه في حاجة الى النشاط البدني 
 -سنة والتربیة في هذه المرحلة تربیة بدنیة وخلقیة فمنهج االعداد یشمل 12–5من - :المرحلة الثانیة
.لعاب والتمثیلیات والتدریب البدني اال
-سنة ویرى روسو عدم اللجوء الى الكتب لتعلیم االطفال بل یؤكد على 15- 12من -:المرحلة الثالثة

أن الطبیعة هي موضوع الدراسات كالجغرافیة والفلك والجبر وان یكون اسلوب التدریس الممارسة العملیة 
ى الخشونة والتقشف من خالل ممارسة النشاط الزراعي والیدوي ویجب تعوید الطفل في هذه المرحلة عل

.وتساعد على تطویر لیاقة بدنیة 
 -سنة یجب تعلیم الطفل دینیًا وخلقیًا وتعلیم القراءة وتذوق الفنون وممارسة 20–15-:المرحلة الرابعة

.التمارین البدنیة العنیفة 
 - تربیة المرأة واعدادها لتتحمل المسؤولیة بعد الزواج وكان وفیها یتطرق الى  الى -:المرحلة الخامسة

.ینصح بالتمرین البدني لغرض المحافظة على الرشاقة 
، 1790–1723وقد تأثر الكثیر من الباحثین باراء روسو وفي مقدمتهم االلماني یوهان برنارد بیدو 

له العدید من المؤلفات، وظهر اول برنامج ، وصدرت)الفیالنثروبینام ( وقد طبق اراءه التربویة في مدرسة 
.حدیث للتربیة البدنیة في هذه المدرسة وقام الهیئة التدریسیة فیها بمهمة التدریب واالشراف البدني
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1800بعد عام أوروباالتربیة البدنیة في : 9المحاضرة رقم 
300لقرن الثامن عشر تضم حوالي في النصف الثاني من األمانیاكانت : ألمانیاالتربیة البدنیة في -1

، واتخذ النواحي االقتصادیة واالجتماعیةدویلة ومدینة حرة تحكم من قبل النبالء االقطاعیین ومتأخرة من
المصلحون التربیة والتعلیم كاداة للقضاء على االقطاع وكانوا یؤمنون باالراء التربویة القائلة بان افضل طریقة 

زنة التي تشمل النواحي البدنیة والعقلیة، ومن هوالء المصلحون الذین تأثروا بافكار جان للتربیة المتكاملة المتوا
ارس ـــــدر به ضرورة ممــــككتابًا وأصدرة ـــالتربیة العامجزاء منجاك روسو القائلة باعتبار التربیة البدنیة 

.األلعابالوثب والتسلق وغیرهـــا من الركض و 
دورًا في تطویر المفاهیم التربویة وكانت تلك االراء منبثقة 1839-1785وكانت الراء جون سموث

من مجتمعة الذي كان یعاني من الظلم ویعتقد بان تغیر الحالة االجتماعیة الیكون اال عن طریق التربیة، أن 
الى التفكیر فدفعها بذلكاأللمانیةعندما هاجم نابلیون بروسیا 1806هذه الدویالت والمدن كانت متفرقة عام 

.1813بالوحدة وتكوین جیشًا لیلحق الهزیمة بنابلیون في معركة االمم قرب مدینة الیبزك عام 
أن حركة التربیة البدنیة في المانیا ارتبطة بالحركة التربویة السیاسیة وعندما نشبت حرب التحریر سنة 

ة من اجل تحریر المانیا من نابلیون، كان فردریك من اوائل الملتحقین بالقوات المسلحة المحارب1813
وظهرت بعدها حركة الجمباز وتطورت وبذلك ربطت ثورة التحرر بالتربیة البدنیة وطبعت بطابع قومي في 

- :الماني، وقد ححد فردریك یان اغراض التربیة البدنیة بما یلي 
 -م القوة اعتبارها وسیلة فاعلة ومؤثرة في اعداد مواطنین للدفاع عن الوطن ومنحه.
 - وسیلة تربویة تساعد على النمو الطفل وتطورهم وتساعدهم لتحمل المسؤولیة.

حریة البدن، قوة البدن والبشر، والذكاء، واالعتماد على " لهذا فقد نشأت حركة الجمباز تحت شعار 
ى المستوى ــالوطن ، وعلةـــي خدمــ، وكان المنتمین الیها یسعون الى اكتساب اللیاقة البدنیة ووضعها ف"النفس 

ام ـدرسیة، وقــــالماألنظمةن ـــــانت حركات الجمباز متحررة مـــذا كـــردریك شمولها باراءه لــــم یحاول فـــــالمدرسي ل
-:وكانت اراءه تنحصر بما یلي ) دلیل الجمباز للمدرسة ( اب ــباصدار كت

.ًا وعقلیًا واجتماعیًا وجوب اهتمام المدرسة بالنمو الشامل للطفل بدنی-1
.یجب ان تلقى التربیة البدنیة نفس االعتبار مثل العلوم االخرى-2
.یجب ان یمارسها الجمیع باستثناء المرضى-3
.وضع برنامج تدریبي داخلي واخر في الساحات المكشوفة-4
یقوم تخصیص ساعة على االقل في الیوم الدراسي لمادة التربیة والخبرة في المدارس االبتدائیة و -5

.بالتدریس مدرسوا الفصل
.یشرف على تطبیق المنهج متخصصون في التربیة والخبرة في التربیة البدنیة-6
یجب ان یكون منهج التربیة البدنیة متدرجا یأخذ بنظر االعتبار التطور البایلوجي ومراحل العمر -7

.للبنین والبنات
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.شمول منهج التمرینات البدنیة على المشي-8
.والرقص والریاضة األلعابتمرینات الشكلیة على یجب اال تطغي ال-9

وهذه االراء هي على النقیض من اراء یان الن سبیس یعتبر التمارین باعتبارها عنصرًا تربویًا ولیس عملیة 
.اساسیة لذلك یعتبرها جزًا الیتجزء من الحیاة المدرسیة 
هو احد معاصرین سبیس وعمل " 1865–1810" اما فون رونشتاین هو ضابط في الجیش الماني 

على ادخال طریقة لینج السویدیة وخاصة في الجیش والمدارس وقد عین المعهد الملكي المركزي للجمباز الذي 
وكان تحت ادارة مشتركة من وزارتي الحربیة والتربیة واال أن اصراره على ان طریقة لنج 1851افتح عام 

من قبل أنصار یان وكذلك من رجال الطب وفي النهایة اضطر السویدیة هي االفضل قد اثارت معارضة له
رونشتاین الى االستقالة من المعهد على أراؤه وافكاره ظلت جزء من التربیة البدنیة والعسكریة والمدرسیة منذ 

.األولىولغایة الحرب العالمیة 1870عام 
حكم بالتربیة البدنیة كما هي الحال في كانت الروح القومیة  هي التي تت: التربیة البدنیة في الدنمارك-2

اكثریة الدول االوربیة وكانت اهدافها تنمیة اللیاقة البدنیة والقدرة القتالیة الافراد الشعب ووضعها في خدمة 
الوطنیة لذلك نجد أن فرانس ناختیجال الذي یؤكد دائمًا ان الحركة التربیة البدنیة هي –تحقیق االهداف 

والظروف المستجدة في اوربا من اجراء اطماع نابلیون العسكریة اإلحداثغیر ارائه نتیجة لالغراض التربویة ی
فتاخذت طابعًا عسكریًا ذات اغراض محدودة ولكن افرنس یعود ارائه التربویة بعد انتهاء حرب نابلیون ویبذل 

انشأ في اوربا في ذلك ویعتبر اول معهد للتدریب1799كل الجهود لنشرها من خالل المعهد الذي افتتح عام 
.عین استاذ للریاضة بالجامعة وبنفس العام عین مدیرا لالكادیمیة الریاضیة العسكریة 1804الوقت وفي عام 

ولقد لعبت دورًا بارزًا في نشر المفاهیم الریاضیة بین صفوف القوات المسلحة حیث ضمنت المفاهیم 
تحولت االكادیمیة الریاضیة العسكریة الى المعهد المدني 1808التربویة النواحي الترویحیة البدنیة وفي عام 

للتمرینات البدنیة العداد مدرسي التربیة البدنیة، وبالرغم من التمارین البدنیة كانت ضمن مناهج اعداد 
عندما عین فرانس مشرفًا للتمارین 1821اال انها كانت بدون مفردات ولغایة عام 1818المعلمین منذ عام 

یة المدنیة والعسكریة قام باعداد دلیل للتمارین االبتدائیة ثم اعقبه بكتاب اخر على المستوى الثاني، البدن
وتتضمن التمارین الساللم المعلقة وصوارى التسلق، وساللم الحبال كما كان الطالب یمارسون الوثب والقفز، 

.الخ...والجرى، والسباحة وشد الحبل 
عندما صدر قانون اعتبار 1809في الحقل الدراسي في الدنمارك تبدأ منذ ان مسیرة التربیة الریاضیة

مادة التربیة البدنیة الزامیة على طالب المدارس الثانویة ثم اعقبه قانون اخر اصبحت بموجب مادة التربیة 
نون تعثر البدنیة االلزامیة على المستوى التعلیمي لالطفال من سن السابعة حتى الرابعة عشر ولكن هذا القا

صدر تشریعًا الحقًا اوجب تدریس مادة التربیة البدنیة على 1828خالل تطبیقة بعض الشي ولغایة عام 
، أن حركة التربیة البدنیة في الدنمارك مرت بمراحال عدیدة ومتباینة وكاد 1904جمیع التالمیذ ولغایة عام 

ردریك ومجي كریستیان الثامن الذي اهمل ان یقضي علیها في منتصف القرن التاسع عشر بعد موت الملك ف
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التربیة البدنیة ولم یقدم لها االستاذ الكافي الستمراریة تقدیمها وتطورها مما ادى الى استقالة فرانس من معهد 
السائدة فیه وتطویرها واخفاق الذین تولوا ادارة المعهد باالحتفاظ بالروح1842التمرینات البدنیة العسكریة عام 

اعیدت 1864التربیة البدنیة بمثابة وسیلة لحفظ النظام او العقاب واستمرار الحال هكذا ولغایة عام وأصبحت
للتربیة البدنیة اعتبارها، عندما مرت البالد بظروف حربیة أثارت الشعور القومیة لدى الدنماركیین نتیجة 

ام بها باعتبارها وسیلة العداد لضیاع جزء من اراضیها خالل حربها مع النمساء او بروسیا وتجدد االهتم
ادخلت تمارین لنج السویدیة الى المدارس الدنماركیة 1884المواطنین بدنیا للدفاع عن الوطن، وفي عام 

.الجامعاتإلىواندیة الرمایة ثم 
ة في اوائل القرن الثامن عشر فقدت السوید اجراء متعددة من مقاطعاتها الواقع: التربیة البدنیة في السوید-3

في القسم الشرقي والجنوبي من البلطیق نتیجة الحروب مع روسیا واخذت اطماع روسیا في االراضي السویدیة 
من ضم فلندة الیها، ان هذه الحالة قد اججت روحًا وطنیة وقومیة لدى 1808في االتساع حتى تمكنت عام 

لتهیئة الشعب السویدي وتهدفكریینالعسالشعب السویدي وقد ساهم في ترسیخها الفالسفة والمربین والقادة 
واعداده عسكریًا الستعادة اراضیها من روسیا القصیرة، لذا نجد الشباب السویدي تأثر بمعتقدات وطنیة تتماثل 
االراء التي حفزت یان المانیا وربط بین التربیة البدنیة والحركات التحریریة القومیة وكان من اثرت فیه هذه 

، الذي اعتقد بان التربیة البدنیة واالداب یمكن اعتبارها افضل وسیلة 1839–1776ك الحالة وألهم بیرهنری
لبث الحماس واالندفاع الكتساب اللیاقة البدنیة لخدمة تحقیق االهداف الوطنیة ولهذا الغرض وضع برنامج 

الى البحوث التي خاص للتدریب البدني اكتسب الكثیر من االشعار والقصص والتمثیلیات تمجد االبطال اضافة
، ودلیل المبارزة بالسونكي في نفس 1836دلیل التمرینات البدنیة عام " اعدها في مجال التربیة البدنیة ومنها 

.واالسس العامة للتمرینات البدنیة 1838العام ودلیل الجندي في التمرینات البدنیة ومبارزة السونكي عام 
یة البدنیة وكان یعتقد بأن التربیة البدنیة یمكن ان تعمل في اربعة قد وضع مفهومًا متوازنًا للتربلنجأن 

- :اتجاهات وهي 
.العسكریة -1
.العالجیة -2
.التربویة -3
.الجمالیة -4

ومما تقدم یمكننا االستنتاج بان اغراض التربیة البدنیة في راي لنج تسعى الى تنمیة بدنیة وصحیة 
طن، والجل وضع المناهج التدریبیة بشكل صحیح وبدون تأثیرات على وقدرة واستعداد للفرد للدفاع عن الو 

القلب والجهاز العظمي واالجهزة االخرى فقد قام باجراء الكثیر من التجارب والبحوث لهاذا الغرض كما كان 
یهدف من هذه الدراسات لفهم الجسم االنساني لتسهیل مهمة وضع تلك البرامج التي تتالئم وقدرته وتطویرة 

.بیلوجيال
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الدول أكثریةشهد القرن التاسع عشر فترة اضطراب وعدم استقرار في : التربیة البدنیة في بریطانیا-4
تلك أكثریةنتیجة الثورة الصناعیة وحروب نابلیون وكانت التربیة البدنیة في أیضاوشمل ذلك بریطانیا األوربیة
االنكلیز فقد وٕاماطنیة وتنمیة القدرة العسكریة والبدنیة، موجهة لتقویة القوة القومیة ولتدعیم الروح الو األقطار

.كانوا على النقیض من ذلك فقد اهتموا بتربیة الشخصیة وتنمیة النواحي االجتماعیة واللیاقة البدنیة العامة
یعني انه لم تطرح اراء في انكلترة تدعوا الى اعداد التربیة البدنیة ووضعها في خدمة ومع ذلك فأن ال

كل من كالباس وماكالرن بضرورة تدریب المدنیین على النواحي العسكریة أوصىنواحي العسكریة فقد ال
اضافة الى العسكرین وقد وضع تمارین خاصة للقوات المسلحة كما قام باعداد وتدریب عدد من الضباط 

.الصف ولذلك اخذت اراؤه طریقها الى الجهات العسكریة 
س الطب اضافة الى اهتماماته بالتربیة البدنیة وقد عمل كل مافي جهده ودر 1920ولد ارشیالد عام 

لجعل التربیة البدنیة علمًا له قواعده واصوله باعتبارها وسیلة تربویة وانشأ مدرسة خاصة للتدریب على السالح 
ونشرو على انشاء قاعة لتدریب في جامعة اكسفورد 1858ثم حولها الى قلعة للتدریب الریاضي واشرف عام 

ویشمل 1869عام ) نظم التربیة البدنیة النظریة والتطبیق ( بحوثهم في التربیة البدنیة في مقدمتهم كتابه 
-:ثالثة اجزاء رئیسیة 

.التدریب والنمو البدني -1
.تدریبات الجمباز علمیًا وعملیاً -2
.الملحق-3

منهاج المدرسي كما كان من اراءه كانت اراء مكالرن تنادى بضرورة جعل التربیة البدنیة جزاءًا من ال
توسیع قاعة االستفادة من التربیة البدنیة بحیث تشمل اضافة الى المجال المدرسي والعسكري الى المصانع 
ورجال االعمال وغیرها، وبالرغم من الجهود التي بذلتها في سبیل ارائه في التربیة لكننا نجد بریطانیا فیما بعد 

.سویدیة وتعمیمها في البالد تأخذ باسالیب وطرق لنج ال
" بییر دي كوبرتان " االولمبیة الحدیثة بالفرنسي األلعابإحیاءارتبطت فكرة :  الحركة االولمبیة الحدیثة-5

وأدرك كوبرتان في مطلع شبابه مدى تأخیر تطور الحركة الریاضیة في فرنسا الى الدول المجاورة لها وخاصة 
ناد 200االولمبیة الریاضیة ضمنت حوالي لأللعابلى تكوین جمعیات في المانیا وانكلترة لذلك عمل ع

، بأن الریاضة وسیلة فعالة لرفع المستوى الصحي والروح المعنویة )كوبرتان ( ریاضي فرنسي وكان أیمان 
وقد كلقته الحكومة الفرنسیة 1870البروسیة التي حدثت عام –لدى الشعب الفرنسي بعد الحرب الفرنسیة 

.ة الموضوع واالطالع على تجارب الدول االخرى لدراس
قامت البعثة االلمانیة بالتنقیب عن االثار االغریقیة في الیونان وعثرت على بقیا 1887وفي فترة 

مالعب أولمبیة كالملعب االولمبي وبعض قطع الحجر التي كانت تمثل خط ایة الركض، تبلورت لدى 
م، في 25/11/1892بیة وقد عكس تلك افكارة في محاضرة القاها في كوبرتان فكرة احیاء االلعاب االولم

عقد مؤتمر دولي ریاضي لدراسة الفكرة إلىالفرنسیة الفكرة كومةاتحاد العاب القوى الفرنسي وقد تبینت الح
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م، وحضرته تسع دول وایدته خمسه اخرى برسائل وفیه تقرر اقامة أو دورة اولمبیة 1894/ تموز / 14بتاریخ 
ة االولمبیة ـــت باللجنـــة سمیـــاالولمبیاأللعابادة ـــذا المؤتمر تشكلت منظمة لقیــم، وفي ه1896في أثینا عام 
وسكرتیرًا لها ) فیكالس ( بلدًا وأنتخب أول رئیس لها من الیونان ) 12(شخصًا یمثلون ) 15( الدولیة ضمن 

).كوبرتان ( 
ولیة أهم واجبات اللجنة االولمبیة الد-6
 -االولمبیة بصورة منتظمة األلعابإقامة.
 - تعین مكان اقامتها وتحدید برنامج كل العاب في كل دورة.
 - تحدید عدد المشاركین فیها.
 - تسجیل وتدقیق االرقام القیاسیة االولمبیة.
 -تقویة اواصر الصداقة بین الشباب في العالم عن طریق االلعاب االولمبیة الریاضیة.
 - بة التمیز العنصري محار.
 العمل على ترسیخ المبادى االساسیة للحركة االولمبیة.
التأكد على الهوایة ومتابعت االستعدادات القامت الدورات االولمبیة كل اربع سنوات مرة واحدة.
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اإلسالميالتربیة البدنیة في العصر :10المحاضرة رقم 
بهدف التربیة الجسمیة جتمع اإلسالمي بالتربیة البدینة اهتم الم:الحضارة اإلسالمیةالتربیة البدنیة في- 

للمسلم، كما اهتم بالعدید من الریاضات، و تشیر العدید من اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة و األقوال 
.المأثورة على أهمیة ممارسة المسلم للریاضة و على أهمیة العنایة بالجسم 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو : "سبحانه و تعالى في كتابه الحكیمقال هللا
هللا و عدوكم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم هللا یعلمهم و ما تنفقوا من شيء ففي سبیل هللا یوف إلیكم و أنتم 

من سورة األنفال60اآلیة " ال ُتظلمون
لیبلونكم هللا بشيء من الصید تناله أیدیكم ورماحكم لیعلم هللا من یخافه بالغیب فمن اعتدى یا أیها الذین آمنوا"

سورة المائدة94اآلیة " بعد ذلك فله عذاب ألیم
و التي تدل على اهتمام المجتمع اإلسالمي بالتربیة البدنیة و ) ص(وكذلك األحادیث التي رویت عن الرسول 

.مإدراكه ألهمیتها للفرد المسل
إن لربك علیك حق و إن لبدنك علیك حق و إن ألهلك علیك حقا، فأعط كل ذي حق ): "ص(قال رسول هللا 

."حقه
اغتنم خمسا قبل خمس حیاتك قبل موتك و صحتك قبل سقمك، و فراغك قبل شغلك ): " ص(وقال رسول هللا 

."و شبابك قبل هرمك، و غناك قبل فقرك
ر من المواقف التي دعا فیها إلى ممارسة الریاضة، بل لقد مارسها بنفسه بالكثی) ص(لقد حفلت سیرة الرسول 

و حض المسلمین على التمسك بها، و یمكن لهذه السیرة العطرة أن تصنف على ضوء عالقتها بالریاضة 
: بحیث یمكن أن تقسم إلى

المسلمین على ممارسة أشد اإلهتمام بحث ) ص(اهتم رسول هللا : وتوجهاته بشأن الریاضة) ص(أقوال الرسول 
المؤمن القوي خیر و أحب إلى هللا من المؤمن الضعیف و في كل : "الریاضة و االهتمام بقوة أجسامهم فیقول

"الخیر
."رحم هللا امرءا أراهم من نفسه قوة"كما قال 
قد مر ف) الجري(و مسابقة األقدام ) المصارعة( أن حمل اإلثقال عمل مباح كالصراع ) ابن القیم(و ذكر 

.بقوم یربعون حجرا لیعرفوا األشد منهم فلم ینكر علیهم ذلك) ص(رسول هللا 
فأخذ یتحدى أناسا أن یسابقوه إلى ) من سرعة عدوه(و عن سلمة بن األكوع أن رجال من أنصار ال ُیسبق 

ى المدینة، و فسابق الرجل حتى سبقه ابن األكوع إل) ص'المدینة، فقام له سلمة بن األكوع استأذن من الرسول 
.سلمة بن األكوع) مشاتنا(قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم خیر رجالتنا 

لألحباش وهم یلعبون ) ص(و لقد كانت بعض الریاضات تؤدى في ساحات المساجد، فقد قال رسول هللا 
."دونكم یا بین أرفدة لتعلم الیهود أن في دیننا فسحة"بحرابهم في المسجد 
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: علیه وسلم بین ممارسة الریاضة والجهاد و ثوابهماصلى هللاهربط-2
بین المناشط البدنیة الریاضیة وبین الجهاد فحث على ممارسة الریاضة بهدف اإلعداد ) ص(لقد ربط الرسول 

البدني للجهاد في سبیل هللا، و أكد أشد التأكید على لتك الریاضات التي تخدم أهداف الجهاد كالرمي وركوب 
أعدوا لهم ما استطعتم من قوة "و : یقول) ص(سمعت الرسول : وفي صحیح مسلم عن عقبة قال.لخا...الخیل

."أال إن القوة الرمي
بمجرد الحض على ممارسة الریاضة و ) ص(لم یكتف رسول هللا : للریاضة بنفسه) ص(وقائع ممارسة - 3

الریاضة بنفسه و تشهد بذلك ) ص(سول ربطها بالجهاد، بل لقد أعطانا القدوة والمثل في ذلك، فقد مارس الر 
.الوقائع الكثیرة حفلت بها السنة المطهرة

عددا من المصارعین األشداء أمثال تركانة، و ابن األسود الجنحي و أبي جهل، ) ص(و لقد صارع الرسول 
.، حتى كان ذلك سببا في إسالم بعضهم)ص(وكان الغلبة للرسول 

فسبقته فلبثت حتى أرهقني ) ص(سابقني رسول هللا : ته فتقول في ذلكالسیدة عائشة زوج) ص(سابق الرسول 
"هذه بتلك"فسابقني فسبقني، فقال ) سمنت(الحم 

ثم تاله أبو بكر و من ) ص(أنه سابق أبا بكر و عمر بن الخطاب وقد فاز الرسول )  ص(ثبت عن الرسول 
.خلفهم عمر رضي هللا عنهما

على معاملة األطفال على قدر عقولهم ) ص(و قد حث الرسول الكریم : مبتربیة األطفال ولعبه) ص(اهتمامه 
و كان رقیق المعاملة لألطفال، و كثیرا ما كن یدعوهم للعب فكان ) من كان له طفل فلتحابى له( و من أقواله

.خیر نموذج ُیقتدى به في تربیة و رعایة األطفال
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عصور النهضةالتربیة البدنیة في: 11المحاضرة رقم 
النهضة یعني المولد أو ( م، وهذا المصطلح 16م إلى القرن 14إن عصر النهضة في أوربا یبتدأ من الفرن 

.البعث الجدید، و هذه المرحلة تعد المرحلة االنتقالیة من العصور المظلمة في أوربا غلى العصور الحدیثة
عصر النهضة، و قد تحررت الفلسفة التي كانت و لقد حدثت طفرة و ازدهار للعلوم الفنون و لألدب في 

سائدة في العصور الوسطى والتي كانت قائمة على أساس االعتماد واالهتمام بالعقل والروح على حسبا 
.الجسد، و أسبحت تنظر نظرة واحدة لهذه النقاط الثالث، حیث أصبح العقل والروح ولجسد عملة واحدة

.الحقبة اسم اإلنسانیونو أطلق على رواد هذا الفكر في تلك 
: أهم خصائص الحركة اإلنسانیة في عصور النهضة

االهتمام باإلنسان و بنمه لیصبح محور التربیة و توجیهه إلى التثقیف الذاتي و النمو الشامل والمتعدد -
.الجوانب

ات تعد الخ بعد أن كانت هذه الدراس...اهتمام التربیة بالفنون واألدب و الشعر والموسیقى و الرسم-
.كفرا

االهتمام بأمور الحیاة و االستمتاع بها بعدما كانت  مقتصرة على األمور األخرویة في العصور -
.الوسطى

االهتمام بالتربیة الجسمیة بعد إهمالها في القرون الوسطى والحرص على إكساب التالمیذ بعض -
.المهارات الحركیة

فرداالهتمام بتعلیم البنات باعتبار التربیة حق لكل-
االهتمام بالمتعلمین و بعناصر تشویقهم للتعلم من خالل التدریس و مراعاة میولهم و اهتماماتهم -

.الشخصیة
وبذلك أصبح هدف التربیة في عصر النهضة هو بناء اإلنسان المتكامل، لإلسهام في حیاة مجتمعه من خالل 

.تنمیته عقلیا و بدنیا وروحیا
:التربیة البدنیة في هذه العصورأهم الرواد الذین نادوا بأهمیة 

)م1671-م1596: (جوهان كومینوس
اهتم كومینوس بمناشط اللعب والریاضة في تربیة الطفل وهو یعد من رجال الدین الذین اهتموا بالروح من 

.خالل العنایة بتربیة الجسم
طریق الكتب، ولذلك فقد كان كومینوس یرى أن الجسم یجب أن ینمو من خالل الحركة كما ینمو العقل عن

: فقد قسم  الیوم المثالي إلى ثالثة فترات وهي على النحو التالي
فترة للنوم-
فترة للنمو العقلي -
.فترة للعب والترویح-
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وكان یرى كومینوس أن للعب أهمیة في حیاة الطفل لونه من الوسائل التربویة لتحقیق التوازن بین النمو 
.الجسمي والنمو العقلي

)م1568-م1515: (مروجر أشا
یعد روجر أشام من التربویین البارزین في الحركة اإلنسانیة في انجلترا ممن كان لهم دور هام في تطویر 
الفكر التربوي، و لقد نادى بأهمیة التربیة البدنیة في إعداد المحاربین و یكنوها من الوسائل التربویة لالستجمام 

ث روجر أشام على ممارسة الشباب ألوجه النشاط الریاضي والتي من وتوفیر الراحة العقلیة للفرد و قد  ح
.الجري و القفز و الرقص و التنس والصید والسباحة و المصارعة والرمایة بالقوس وركوب الخیل: أهمها

)م1476-م1404: ( لیون ألبرتي
البدني و لذا یرى أنه یجب لقد أكد ألبرتي على أن الشخصیة المتكاملة للفرد یجب أن تنمو من خالل التدریب 

على الشباب المشاركة في أوجه النشاط البدني التي تنمي المهارة و القوة الجلد و ذلك كممارستهم أللعاب الكرة 
.والوثب والسباحة والبارزة وركوب الخیل

نمیة وبناء الجسم كما أشار ألبرتي إلى أهمیة التربیة البدنیة في تربیة الفرد و ذلك لكونها وسیلة تربویة هامة لت
وزیادة المقاومة الطبیعیة لجسمه من ثم وفاته من اإلصابة باألمراض ویعد لیون ألبرتي من أبرز المربیین في 

.الحركة اإلنسانیة و ممن كان دور في المجال التربوي في إیطالیا
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األلعاب األولمبیة تاریخ : 12المحاضرة رقم 
اضیة عبارة عن أحداث ذات أهمیة دینیة خاصة في حیاة اإلغریق، و كانت تقام كل كانت المهرجانات الری

أربعة سنوات آللهة اإلغریق، و كانت تتضمن الوالئم والرقص و الغناء و النشاط الذي یتصف بالبساطة و 
یة التي كانت البسالة و یمتاز باألداءات البدنیة الرفیعة المستوى، و بالرغم من كثرة هذه المهرجانات الریاض

.  تقام بكل أنحاء الیونان، فلقد كان ألربعة منها فقط أهمیة خاصة، و أول هذه المهرجانات و أشهرها
) رب األرباب في عقیدة الیونان القدیمة(الذي كان تكریما لإلله زیوس : مهرجان أولمبیا-1
ا، و كان یقام تعظیما لإلله الذي كان یقام في دیلفي، التي كانت تقع شمال خلیج كورنثی:مهرجان بثیا-2

) إله الضوء و الحق(أبوللو 
"زیوس"وكان یقام بأرجولیس بالقرب من كلیونا و كان تكریما لإلله :مهرجان نیمیا-3
و یقام هذا المهرجان في برزخ كورنث و كان تكریما لإلله بوسیدون إله البحر لدى :مهرجان أثینا-4

.اإلغریق
حجر الزاویة في هذه المهرجانات، وكان الناس یأتون من كل أنحاء الیونان و كانت المسابقات الریاضیة هي

.لمشاهدة األلعاب
و لما كانت الیونان القدیمة مقسمة إلى عدة دویالت فكان من الدائم وقوع الحروب بین هذه الدویالت و لم 

یرجع ذلك إلى تكن تتوقف إال عند الهدنة والتي هي متفق علیها من طرف هذه الدویالت حیث أنه 
، حیث أنهم كانوا یعتقدون )زیوس(المهرجانات التي كانت تقام تعظیما آللهة اإلغریق و أهمها مهرجان ألمبیا 

.بأنه من لم یلتزم بهذه الهدنة فسوف یحل به سخط اآللهة
):القدیمة(شروط االشتراك في األلعاب األولمبیة - 1

األقل أشهر على 10أن یكون المتسابق قد تدرب لمدة - 
أن یكون من السادة األحرار ولیس من العبید-
.أن یكون كامل الجسد معروفا في األوساط الریاضیة-
.أن یكون مشهودا له بحسن الخلق و لیس له سجل إجرامي-
أن یتعهد بأن یتسابق تبعا للقواعد و األصول المتبعة-
أن یردد القسم األولمبي-
الجري، قذف الرمح، رمي القرص ، المصارعة، : رة هيو كانت المسابقات التي تشتمل علیها الدو -

.الوثب، القفز، رمي األثقال، المالكمة، سباق الخیل
ولم یكن الفائز یتسلم جوائز مادیة تقدیرا لفوزه إنما كانت الجوائز معنویة أو أدبیة، فكان یتسلم إكلیال من 

یكون بطال في نظر الجمیع كما كانت أغصان الزیتون، و كان یتمتع بعد الفوز بعدد من اإلمتیازات، ف
.حكومات بالدهم تفتح في سور المدین فتحة لیمر منها ویطلق علیه اسمه

: أیام متتالیة و كان یحدث فیها5كانت تدوم هذه المهرجانات لمدة : التنظیم الرسمي للدورات الفنیة-ب
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ى اإلغریق، كنحر الذبائح و تقدیم القرابین ینقضي في أداء الطقوس والشعائر الدینیة المعروفة لد: الیوم األول
.موكب المتسابقین، و مع مطلع الشمس ینفخ في األبواق إیذانا ببدء المباریات و إیقاد شعلة األولمبیاد

وهي الوثب ) الخماسي القدیم(كانت تقام مباریات السباب و انحصرت في خمس مسابقات : الیوم الثاني
.، و المصارعة أو المنازلة وهي خلیط من المالكمة والمصارعةوالعدو و رمي القرص ورمي الرمح

كانت تقام مسابقات الرجال و كانت تتضمن الوثب و المصارعة والعدو أو الجري مسافات :الیوم الثالث
طویلة وهم یرتدون مالبس الحرب كاملة و كانوا یمارسون باقي المسابقات وهم عراة

.األلعاب الخماسیة للرحال مع سباق العربات الحربیة و سباق الخیلتقام فیه مسابقات : الیوم الرابع
، وكان الموكب یتقدمه األبطال حيایخصص لمواكب المتسابقین و تقدیم القرابین و ذبح األض: الیوم الخامس

.الفائزین و قد وضعوا أكالیل الغار والزیتون على رؤوسهم فخرا و اعتزازا
بعد 94عام ) تیودوسیدس(یة إبان اإلمبراطوریة الرومانیة على ید اإلمبراطور هذا وقد توقفت األلعاب األولمب

.إن رأى أنها تخالف بشعائرها الوثنیة الطقوس والتعالیم المسیحیة
II-بعد جهود مضنیة و سعي دؤوب نجح البارون دي كوبرتان: األلعاب األولمبیة الحدیثة

(De Cobertin) م1984لمبیة القدیمة وبدأ سعیه اعتبارا من عام في إحیاء فكرة األلعاب األو.
وقد تجددت أهداف الحركة األولمبیة الحدیثة فیما یؤدي إلى تنمیة صفات بدنیة و خلقیة عالیة و إلى دعم روح 

.التفاهم و الصداقة بین جمیع أبناء البشر و المساواة فیما بینهم لیقوم بینهم تعاون لبناء عامل أفضل
م بأثینا، و 1986عضوًا، تقرر إقامة أول دورة عام 75في باریس حضرة خمسة وسبعون وفي اجتماع عقد

كاد المشروع ، یفشل لوال الدعم المادي للمیونیر المصر ذو األصل الیوناني
یوم و تشرف لعیها اللجنة األولمبیة الدولیة، وهي 16سنوات و مدتها 4وتقام  األلعاب األولمبیة الحدیثة كل 

.نح حق إقامتها ألحد المدن المرشحةالتي تم
و تختار ....و تعتبر المدینة المنظمة للدورة هي المسؤولة عن توفیر جمیع اإلمكانیات البشریة والمادیة،

األلعاب من بین الریاضات المعتمدة كریاضة أولمبیة، ویكون التنظیم الفني و التحكیم من اختصاص 
.تصاصهاإلتحادیات الریاضیة الدولیة كل في اخ

: البرنامج األولمبي والمراسیم
:األلعاب األولمبیة الحدیثة تضمنت برامجها المسابقات اآلتیة 

والسباحة والغطس و كرة الماء، و التجدیف، الزوارق، الدراجات، ...) الجري، الوثب، رمي، تتابع(ألعاب القوى 
رفع األثقال، الجمباز، الرمایة، التنس، الریشة الرمي بالقوس والسهم، الفروسیة، المالكمة، المصارعة، الجیدو، 

..الطائرة، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الید، الهوكي
وتبدأ األولمبیاد رسمیا بحفل االفتتاح و تنتهي بحفل ختامي یمثل كل دولة مشتركة مواطنوها، ویشترط أن 

.یة ولیس من أجل مادة أو ربح أو منفعةیكونوا من الهواة الذین مارسوا الریاضة ألهدافها السام
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بصرف النظر عما یمكن تحقیقه من في األلعاب األولمبیة هو الهدف األساسياالشتراكویعتبر  أن مجرد 
وهذا یفسر اشتراك مئات الریاضیین في مسابقات یعملون مسبقا أن فرصهم في ...یاضي بطوليرو مركزفوز

.الفوز فهیا ضئیلة جدا
.األقوى....األعلى....األسرع: ة األولمبیة الحدیثة شعارا لها هووتتخذ الحرك

وهي : كما تتخذ لها رمزا یتضمن مخمس حلقات متشابكة من األوان التي یمثل كل منها إحدى القارات
.األزرق، األخضر، األحمر، األصفر، األسود

:تنظیم األلعاب األولمبیة الحدیثة
تاریخها و إال ألغي امتیاز المدینة المختارة و ال یجوز أن تأجل یجب أن تقام الدورات األولمبیة في-

.الدورة
سنوات إال في الحاالت 6تختار اللجنة األولمبیة الدولیة المدینة التي تقام بها الدورة و یكون ذلك قبل -

.اإلستثنائیة
للدولیة التي تقع بها توكل اللجنة االولمبیة الدولیة أمر تنظیم الدورة إلى اللجنة األولمبیة األهلیة-

.المدینة المستضیفة
على المدینة التي تتقدم بعرض تنظیم دورة أولمبیة أن تتعهد كتابة بمراعاة كافة االعتبارات و الشروط -

.المحددة للمدن المرشحة
.أن تقام األلعاب والمسابقات في حدود المدینة المختارة-

انونیة ألنها هي المسؤولة عن حل أي مشكلة قبل و أثناء أن تتمتع اللجنة األولمبیة األهلیة بالصفة الق
.و بعد األلعاب

) رسم، نحت، تحریر(یجب أن تنم اللجنة المنظمة للدورة مع اللجنة األولمبیة معارض للفنون التشكیلیة -
.و عروض للفنون الشعبیة للمدینة المستضیفة

إلداریین و المتسابقین المشاركین في هذه یجب أن تؤمن اللجنة المنظمة للدورة إقامة آمنة و مریحة ل-
. الدورة
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