تاريخ التربية الرياضية
المرحلة األولى

أمهية دراسة اترخي الرتبية الرايضية
ان دراسة اترخي الرتبية الرايضية اليت يه جزء من مناجه ادلراسات الولية والعليا يف لكيات الرتبية
الرايضية يف جامعات العراق ،تلقي الضوء ملا قدمته الرتبية البدنية والرايضية ل إلنسان واجملمتعات البرشية عرب
حضارة اإنسانية ابعتبارها احد أراكهنا ودعامئها الساس ية يف اخللق والإبداع ،ان احلياة البرشية يف ماضهيا وحارضها
وحدة عضوية تتفاعل فهيا خمتلف العنارص وتتاكمل ،ذلكل لئميكن ل إلنسان اإن يتفهم حدث من الإحداث اإل اإذا
تفهم احلياة لكها ،كام لميكنه اإن يدرك جزء من التارخي اإدرااك حصيح ًا اإل اإذا فهم التارخي البرشي باكمهل ،واذلي
يشمل احلياة البرشية املاضية جبميع مظاهرها الاقتصادية والاجامتعية وادلينية والفنية.
والهدف الرئييس من هذه ادلراسة هو حتقيق امور رئيس ية وهامه مهنا -:
 -1معرفة الطالب لتارخي الرتبية البدنية والرايضية واحداهثا عرب العصور .
 -2مدى اس تخدام واس تغلل الرتبية البدنية والرايضية خلدمة ادلوةل قدمي ًا وحديث ًا.
 -3اإضافة اإىل اإجراء مقارنة شامةل لهذه الظاهرة احلضارية يف اجملمتعات اخملتلفة .
 -4كام متكن الطالب من اجياد صيغ جديدة مبنية عىل اساس علمية ومعلية مس متدة من جتارب وخربات
الشعوب الاخرى.
 -5العمل عىل تطوير املس توى العلمي للرتبية الرايضية والبدنية والصحية والرتوحي .
 -6هذا ابلظافة اإىل ارتباط الرتبية البدنية والرايضية ابلتارخي الإنساين منذ عصور مقابل التارخي وحىت الوقت
احلارض دلى خمتلف القوام والشعوب .
دلراسة التارخي امهية كبرية ،وذكل لن التارخي أصبح علامً قامئ ًا بذاته ،اما عىل صعيد دراسة اترخي احلراكت
الرايضية العاملية ،قدمي ًا وحديث ًا ماضهيا وحارضها ،فاهنا تلقي الضوء لدلارس والباحث وتساعدة يف الوقوف عىل
مدى التطور احلضاري والتقدم اذلي مرة به الشعوب والامم اليت اس تطاعت ان حتمك العامل بأرسه يوم اكن
الانسان يعمتد الرتبية البدنية والعسكرية اساس ًا لكيان ادلوةل وركن ًا من اراكن البناء والاعامر والتقدم والريق .
الرتبية البدنية يف اجملمتع البدايئ
مل تكن الرتبية البدنية يف اجملمتعات البدائية لها برانمج منظم حبد ذاته أو تزاول يف أوقات معينة اإذا اإن الرجل
البدايئ مل يكن حباجة اىل وقت ليخصصه ملامرسة الرايضة أو النشطة البدنية حيث أهنا تشلك اجلزء الكرب من
حياة الإنسان اليومية من خلل سعيه من اجل احلصول عىل قوته اليويم أو حامية نفسه من البيئة املعادية  ،لهذا
جندة ذو جسم قوي وعضلت كبرية واهجزة عضوية سلمية ،هتدف الرتبية البدنية يف اجملمتع البدايئ اإن يتعمل كيف
يبقى حي ًا ،فالطفل يتعمل أول قواعد السلمة واملعروف ابلإنسان البدايئ مل هيمت ويعرف سوى الاهامتم حبارضة
امليل ابخملاطر وان يوفر لنفسه املألك واملرشب والكساء وادلفاع عن النفس واكن الإميان ابلعشرية هو الهدف
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الثاين من أهداف الرتبية البدنية فلبد اإن يرعى الإلهة العشرية واكن همام اإن يتعمل لك طفل كيف يؤمن هبذه الإلهة
ويقدسها وليس حاميهتا فقط .
لهذا متزيت بثلث ممزيات رئيس ية ويه-:
الكفاية البدنية -:
لعبت الكفاية البدنية دور ًا اساس ي ًا يف بقاء الانسان لن الركزيه الاساس ية اليت اعمتد علهيا يف مواهجة الاخطار
الطبيعية والاعتداء وكذكل اكن بقاء العشرية يعمتد عىل متتع اعضاهئا بصفات بدنية اكلقوة والرشاقة والرسعة
واللياقة ،واملطاوةل والصلبة ،جملاهبة املصاعب ذلا اكنت القبيةل تشجع عىل الاهامتم ابلكفاية البدنية ابعتبارها
وس يةل لزايدة الضامن يف فرصة البقاء.
 الامتسك الاجامتعي ( الشعور ابلنامتء اىل امجلاعة -:ان المتسك الاجامتعي رضورة قصوى للنسان البدايئ وقد ساعدت الرتبية البدنية عىل خلق الفرصة للتمنية
والوعي الاجامتعي وتقويته ولقد اصبح النشاط البدين بعد ذكل وس يةل لتعلمي الاطفال والفتيان تقاليد العشرية
واكنت الرقصات العشائرية واحلراكت امجلاعية واهداف الالعاب مبثابة اداة اس تغلها قادة القبيةل مبهارة لتمنية الروح
امجلاعية .
الرتوحي -:
عرفه الانسان البدايئ خلل مطاردة احليواانت واليت زاولها يومي ًا لجل احلصول عىل غذائه  ،مل يعرف اجملمتع
البدايئ املدرسة النظامية مبفهوهما احلايل واكن الوادلان يقومان برتبية الاطفال وعىل الطفل ان يقدل وادله يف ريم
احلراب والرماح واكنت الظروف يه اليت حتمك يف تعلمي الطفل اي من املهارات احلركية اليت حيتاهجا ( اي عنرص
من عنارص اللياقة البدنية ) اليت لبد من ان حيصل علهيا ويطورها.
الرتبية البدنية يف حضارة العراق القدمي والآاثر املكتشفة
يف بداية الالف الثالث قبل امليلد قامت دويلت متفرقة يف مدن جنوب العراق حيمك لك مهنا سلةل
مس تقةل عن جارهتا وتطورت الكتابة يف ذكل احلني واصبحت ملمئة للتدوين واصبح امللوك يصفون حروهبم
ومعاركهم وبذكل ظهر عرص جديد اذلي مسي العرص التارخيي ينقشوهنا عىل احلجارة أو ألواح من اخلشب
والطني ،اليت مسيت بداية هذه الفرتة بعرص دويلت املدن او عرص جفر السللت وميتد مابني عرص مجد نرص
(  2900ق.م) وبداية عرص الامرباطورية الاكدية ( الرسجونية ) ( 2350ق.م ) ،وهو من أغىن ادوار
العراق من الواهجة الثقافية واحلضارية ووجدت ااثره يف اس بارة (ابو حبة ) ،شورابل وكيش تل (الاحمير)،
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أورك (الوراكء) ،وجلش وأش نوان ( تل أمسر) وخفايج وتل اجرب وماري  ،واكن ساكن هذه املدن من
السومريني .
يف هذه العصور اكنت الرتبية هتدف اىل جعل الناشئ يشق طريقة يف احلياة العملية معمتد ًا عىل نفسة وتويل
هممة الرتبية الكهنة ،فقاموا بتعلمي الكتابة ودراسة التارخي املتعلق مبلوكهم وابطاهلم وعرفوا الشعر والقصص امحلاس ية
واكن السومريني يشجعون الرتبية البدنية لإجياد اجليوش القوية إلس ناد دولهتم من الإطامع الجنبية والإخطار
احمليطة هبم ،و تدل القطعة الثرية املعروفة ابمس ( راية أور ) عىل بعض أساليب القتال واليت عرث علهيا يف املقربة
امللكية وكذكل القطعة اليت عرث علهيا يف جلش ( نصب النسور ).
ويف بداية عرص السللت اصبحت القوة العسكرية اكرث قوة وذكل دلخول العرابت العسكرية يف القتال اىل
جانب املشاة ،اما الاسلحة املس تعمةل يف ذكل الوقت فهيي الرماح ،النبال ،الس يوف ،اخلناجر ،والقوس ،ونتيجة
للفتوحات اخلارجية يف زمن الاكديون وخاصة يف زمن رسجون (  ) 2316 -2371فقد تطور نظام اجليش
واسلوب التدريب ونوع الاسلحة وادخل نظام املبارزة رجل لرجل وهذا يتطلب لياقة بدنية عالية اليت تعمتد عىل
تطوير مجيع عنارص اللياقة البدين ( الرسعة ،القوة ،املطاوةل ....اخل ).
اما يف العرص البابيل القدمي (  1595 – 2006ق .م ) فأن النصوص املسامرية تذكر الكثري عن التجنيد
العسكرية وامحللت العسكرية ويف مقدمهتا قانون محو رايب ،اذلي فيه الكثري من الشؤون العسكرية ،اما فـــي
العهد الاشوري الـــوس يط وخاصة يف زمن ش يلنرص( 1245 -1274ق.م) ،فقد اكن اجليش من امه الظاهرة
البارزة يف عهدمه ابلإضافة اىل الفتوحات العسكرية  ،واكن يعمتدون عىل اجليش املتدرب عىل القوة والرسعة مما
يدل عىل وجود تدريب متطور يف ذكل الوقت.
ويف مطلع الالف الاول ق .م متكن الاشورين من صنع الكثري من الاسلحة ومهنا احلصون والبراج احلربية،
والعامل الثاين املمزي دلهيم العناية ابلعداد البدين وذكل بسبب الطبيعة للرايض يف حضارة وادي الرافدين ،
واكن العامل ادليين أثرة عىل دمع الإعداد البدين ومتثل يف مزاوةل الكهنة للمصارعة مما تقدم ميكننا القول بأن
اغراض الاعداد البدين دلى العراقيني القدماء اكنت-:
 الغرض العسكري . الغرض ادليين . الغرض البييئ .أما الغرض الرتوحيي فمل يكن للعراقيني غرض أسايس ولكن عرف مضن ًا.
اما امه الااثر اليت اكتشفت يف حضارت العراق القدمب فاكنت -:
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 - عرث عام  1936م ،يف منطقة خفايج من قبل ادلكتور س بايزر من اساتذة جامعة بنسلفانيا عىل قطعة أثرية
تعود اىل عرص جفر السللت السومري الثاين ويقدر زمهنا اىل  2600ق.م ،ع شلك متثال برونزي ملصارعني
حيمل لك همام جرة فوق رأسه ،اذ لك مهنام حياول أبقاء جرته فوق رأسه ومن مسكهتام نس تدل عىل أن لك مهنام
حياول أخلل التوازن ابخلصم وهبذا نتوصل اىل أن رايضة املصارعة اكنت دلهيم ختتلف يف ممارس هتا وقوانيهنا عن
رايضة املصارعة اليوم .
 - أثبتت التقنيات بأن السومريني قد زاولوا امللمكة واس تعملوا اقدم قفاز يف اترخي امللمكة واكنوا يلبسون
ملبس خاصة ابمللمكني تتكون من تنورة متتد حلد الركبة وكذكل عرثة عىل خمت أسطواين ميثل بداية الزنال (
امللمكة) .
 - اذ متثل القطعة الاثرية يف القسم الاسفل من لوح من الرخام اليت توجد يف املتحف العرايق اليت فهيا
مشاهد رايضية تعود اىل العرص السومري ويه عىل ثلث مراحل من مراحل املصارعة اذ متثل الوضعية الاوىل
القسم التحضريي من املسكة والشلك الثاين كرس مركزثقل اخلصم يف املصارعة واملرحةل الثالثة متثل أنهتاء املسكة
وأنتصار القامئ بتطبيقها .
 - العثور عىل كرسة مناوح من احلجر نقش علهيا مشهد ميثل ميثل مصارعني يف وضعيت الهتيؤ للزنال يف تل
امحر يعود اترخيها اىل  2600ق.م.
 - يف عام 1972م ،عرث عىل مسةل من الرخام الابيض ويه منشورية الشلك وعىل لك جانب من جوانهبا
الاربعة مشهدان من صور النحت البارز الواحدة مهنا فوق الاخرى وارتفاع املسةل /90مس ،وعرضها /37مس،
ومسكها /22مس ،وترجع اىل (  2600ق.م) ،وفهيا مشاهد خمتلفة اربعة مهنا عرضية واربع مهنا معودية واملشهد
الرئييس يف هذه املسةل خاص ابملصارعة .
ونطرأ لمهية الادب العاملي اذلي عرب وبلك امانة عن طبيعة الشعوب ودورها يف بناء احلضارات ،فأن ملحمة
جلجامش تعترب خري دليل مادي ملؤرخون الرايضة واللعاب والرتبية البدنية يف العامل ملا حوته من نصوص ومعاين
ترق اىل معق الفلسفة العراقية القدمية اذلي يضع بلد الرافدين يف مقدمة دول العامل املتحرض رايضي ًا.
ففي العرص البابيل اكن هناكل اهامتم كبري بأوجه نشاط الرتبية البدنية دلى العراقيني القداىم وخاصة الغرض
العسكري ابدلرجة الاساس واكنت الفروس ية ،والرماية ،الالعاب املائية ،والتدريب البدين يعترب مساو ًاي للتعلمي
اذلي متزي بأهامتمة ابلناحية اذلهنية ،ومن ابراز ااثر العرص هواجملسم الفخاري اذلي يقدر زمنة 1759 -2000
ق.م  ،وميثل مشهد
ملمكة ويلحظ أن لك من امللمكني يرتدي امللبس اخلاصة ابمللمكة ،ومن العرص الشوري القطعة اليت يظهر
فهيا ثلث جنود احدمه يف وضعية الس باحة بطريقة الزحف ولوحة أخرى متثل طريقة الريم ابلقوس والثالثة لوحة
صيد الاسود ،ويف املتحف العرايق الكثري من التحف اليت تدل عىل ان العراقيني القدماء قد مارسوا التجديف.
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الرتبية البدنية يف الصني
تعترب احلضارة الصينية من اقدم احلضارات البرشية اليت احتفظت حبالها احلضاري دون أن تتغري لآلف الس نني
أي اكنت هتدف اىل احملافظة عىل املثل العليا القدمية أي بعبارة أخرى أعداد الفرد ليكون مؤه ًل للعمل يف
الوظائف احلكومية ويتصف ابلفضيةل والثقافة والمتسك ابلتقاليد القدمية وهكذا أمتد التارخي الصيين لقرون عديدة
والرتبية اكنت تركز عىل الرتاث املايض أكرث من احلارض أو املس تقبل بأس تثناء الفرتة الواقعة بني 249 – 1122
ق.م ،حيث اكنت الرتبية العامة تمنية اجلسم والعقل للطفل.
لهذا فقد متزيت الرتبية يف الصني مباييل-:
 - اكنت الرتبية تتصف بروح احملافظة وهتدف اىل أن جتمع يف الفرد روح املايض ،وتنشئته عىل عادات
فكرية وعلمية اكلعادات املاضية مما ادى للحتفاظ هبا لللف الس نني.
 - اكنت احلياة الرتيبة وامجلود يه الصفات اليت متزي هبا الشعب الصيين منذ أكرث من ثلثة الاف س نة .
 - اكنت الارسة مامتسكة اجامتعي ًا تضم الاحفاد والابناء والا جددا والقارب ،واكن واجب ًا عىل الفرد أن
يطيع مس ئول العائةل واخلضوع املطلق للرسة مما ساعد عىل الاس تقرار الاجامتعي.
 - أن الغرض الرئييس للرتبية يف الصني منحرص ًا يف الابقاء عىل كيان ادلوةل من خلل تدريب الفرد عىل
الواجبات التقليدية اليت تساعد عىل احملافظة عىل الرتاث املايض فقط دون الالتفاف اىل احلارض أو املس تقبل .
 - الصني اكنت تتبع س ياسة انعزالية ،ول ترغب يف أقامة صلت وعلقات مع ادلول اجملاورة لها مما ساعد
عىل احلياة الانعزالية طبيعة الارض وتضاريسها.
 - بناء سور الصني العظمي زاد الامر سوء يف الانعزال واليت أخرت الكثري من النوايح يف حياة الصني
القدمية مهنا الرتبية البدنية .
 - اضافة اىل ذكل اكنت عبادة الاسلف اليت تعترب جزء ًا هام ًا من حياهتم ادلينية قد أثرت عىل الرتبية
البدنية لن أمهية اجلسم وحرية الفرد يف الصني مما يتعارض مع التعالمي اليت اكنت سائدة يف تكل الفرتة لن
معتقداهتم قد أجتهت اىل اضعاف الوعي الصحي .
 - الرتبية البدنية اخذت الصيغة العلمية املزتنة فأجتهت اىل العناية ابلعقل واجلسم للطفل يف مرحةل شو
دنياش يت (  249 -1122ق.م ).
 - أن ارسة تشو اليت جاءت عام 1115م ،قد أوجدت مدارس أهلية اكنت مضن مفاهمي التدريس يف لكية
تنج جواكن اليت اكن التعلمي فهيا يشمل الطقوص ادلينية والرقص والريم.
 - اكنت أختبارات املوظف احلكويم يف فرتة حمك تشو يمت عىل اساس لياقته البدنية ومقدرته وهماراته يف
اللعب عىل ألةل املوس يقة والرماية ابلقوس وركوب اخليل اإضافة اإىل القراءة والكتابة.
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 - اختبارات اخلدمة العسكرية تشمل مترينات بدنية مثل رفع الثقال وشد القوس والريم واس تخدام الس يف
واملصارعة وامللمكة وكذكل كرت القدم .
 - مارس الصينني الالعاب املائية اكلس باحة والتجديف اإضافة اإىل شد احلبل والكرة الطائرة .
 - عرف الصينني الامترين العلجية واكن ذكل يف عام  2698ق.م ،اليت غرضها حفظ اجلسم يف حاةل
عضوية لئقة حيث اكنوا يعتقدون ابن الإمراض تنتج بسبب عدم قيام الاهجزة ادلاخلية بوظيفهتا.
 - اكن الرقص حيتل جانب ًا رئيس ي ًا مضن املهارات الاساس ية للش باب واكن الرقص الصيين ذو طابع ًا ديني ًا،
وجهومي ًا ،دفاعي ًا .
الرتبية البدنية يف مرص القدمية .
سكن الانسان القدمي يف مرص منذ جفر التارخي أي منذ العرص احلجري القدمي أو عرص ماقبل السللت أي
حوايل (  3200ق.م ) ،واكنت تسكن هذه البلد قبائل متعددة تتنازع فامي بيهنا من أجل الس يطرة واحلمك عىل
املناطق اجملاورة لها.
لهذا فقد متزيت مرص القدمية مبرحلتني هام-:
املرحةل الاوىل  -:يه مرحةل قيام نظام احلمك يف مرص من الفرتة  3100ق.م اىل القرن السابع للميلد ،ويه
تكونت كامييل-:
متكن املكل مينا من توحيد مرص وجعل مهنا دوةل قوية لفرتة طويةل من الزمن حمك من خللها ست
أرسات يف الفرتة  2270 – 3100ق.م ،حيث عرفت هذه الفرتة بعرص ادلوةل القدمية ،مث بعد ذكل مرت مرص
بفرتة من التفكك والامضحلل من  2100 – 2270ق.م ،وبعدها جاء عرص ادلوةل الوسطى وفهيا حمكت
الارسات من احلادي عرش اىل الثالث عرش ،ومتزيت هذه الفرت ابلزدهار ابلدب والفنون والتجارة.
بعدها مرت عىل مرص مرحةل من الفوىض والمتزق مما سهل دلخول أقوام الهكسوس وبذكل بدء عرص
الفرتة الثانية من اترخي مرص ،بعد ذكل متكن قادة وملوك الارسة الثامنة عرش من قياهمم حبرب طاحنة مع
الهكسوس حيث عرف هذا التارخي بتارخي مرص احلديثة ،وحمكت الارس من  20 – 18منذ س نة - 1573
 1085ق.م ،وشهدت مرص خلل هذه الفرتة
تطور ًا عسكر ًاي  ،بعدها خاضت مرص حروب كثري حىت اس تطاع الاغريق من الس يطرة عىل مرص واس متر
حمكهم حوال  300عام ،مث اصبحت حتت س يطرة الرومان حوايل  30ق.م ،حىت متكنت اجليوش العربية
الاسلمية من حتريرها يف القرن السابع للميلد ومنذ ذكل التارخي ومرص بدل العروبة وقلهبا النابض.
أما املرحةل الثانية  -:يف اكنت حول أمه اهداف الرتبية والرتبية البدنية يف مرص فاكنت كامييل-:
لقد أهمت املرصيون ابلرتبية والتعلمي وبنو املدارس لستيعاب الاطفال واكنت تربية الابناء تبدء منذ الس نة
الاوىل بتعويد الطفل عىل خشونة العيش والتحمل حيث جيرب الطفل عىل السري حايف القدمني وحليق الرأس
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وطعامه الرئييس اخلزب واذلرة وتقدم هل بعض املبادئ ادلينية واخللقية ويف سن الرابعة يسمح هل بقضاء بعض
الوقت مع العابه.
اما امه مامتزيت به الرتبية البدنية يف مرص -:
 - 1اكنت الرتبية البدنية مضن املهناج العام للرتبية والتعلمي اىل جانب الاعداد اخللقي وادليين والعلمي .
 - 2أن املرصيني شعب ًا مييل اىل مزاوةل الامترين البدنية،سواء للغرض العسكري أو الرتوحيي .
 - 3أعداد وتدريب احملاربني من الش باب والرجال من أجل اكتساهبم اللياقة البدنية واملهارات احلركية .
 - 4اكنت الس باحة تأيت يف مقدمة الالعاب الرتوحيية اليت مارسها املرصيون القدما وهذا ماأثبتته بعض الواهحم
اليت رمسوها عىل جدران معابدمه .
 - 5لقد مارس املرصيني رايضة التجديف وذكل لطبيعة وجود هنر النيل .
 - 6أن رايضة املصارعة وامللمكة اكنت موجودة يف ذكل الوقت وادلليل عىل ذكل العثور عىل بعض القطع
الاثرية واللوحات اليت تبني ذكل وخاصة يف مقربة ( بتاح حب ).
 - 7كذكل مارسة املرصيون بعض الالعاب الشبهية ابللعاب الثقال واكنت املامرسة تتكون من رفع غرارة مملئوة
ابلرمل حىت ثلثة أرابعها وترفع يف ذراع واحدة عالي ًا مع احلفاظ هبا عالي ًا قدر املس تطاع.
 - 8ومن الالعاب اليت ظهرت يف نقوشهم يه رايضة املبارزة والعاب التوازن والكرة للبنات كام مارسوا بعض
الالعاب الشبهية برايضة امجلناس تك احلالية أو الاكروابتيكية .
الرتبية البدنية عند الاغريق
الاغريق من الاقوام اليت تتلكم اللغات الهندية والاوربية ومه ليس من جنس واحد وعىل الاكرث من ثلثة
عروق كعرق البحر الابيض املتوسط والاقوام املينية ولس امي من كريت مع الاقوام الارية.
يغلب عىل الثينني عرق البحر املتوسط ،اما الاس بارطيون فهم اقرب اىل النورديني ،ويقدر الزمن اذلي
بدأت فيه فروع من هذه الاقوام هتاجر من موطهنا الاصيل حبوايل بداية الالف الثاين ق.م ،وأختذت يف جهراهتا
اجتاهات خمتلفة اىل أوراب اجلنوبية واىل الرشق الادىن والهند.
اكنت أول الهجرات الاغريقية يه الاخيون اىل البيلويونيس ويف حوايل  1500ق.م ،جاءت قبال اخرى ومه
ادلوريون ويف حدود  1300ق.م و  1000ق .م ،وقد أنقسمت القبال الاغريقية اليوانن واجلزر الاجيية
كذكل سواحل اس يا الصغرى وسكن ادلوريون يف اجلنوب والايونيون يف الوسط والايليون يف الشامل ،وميكن
تقس مي التارخي اليوانين اىل ما ييل -:
 - عهد امللوك (  750 – 1100ق.م ).
 - عهد النبلء (  625 – 750ق .م).
 - عهد الصفاء (  525 – 625ق.م ).
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 - عهد ادلميقراطية (  400 – 525ق.م ).
الرتبية البدنية يف العرص الهومريي
لقد هاجرت القبائل الاغريقية القدمي اىل ش به جزيرة اليوانن من شامل اوراب اىل جنوهبا متبعة الاهنار
والسهول حىت وصول البعض مهنا اىل اس يا الصغرى والبعض الاخر اىل جزيرة كريت وقسم مهنا اىل بلد
اليوانن.
لقد اتبع الهيلينيون حكامً مطلق ًا يعمتد عىل اسس تربوية اساسها الاعداد البدين لجل هتيئة جممتع قوي يعمتد
عىل القوة البدنية القتالية ،ذلا وجب عىل لك فرد يف هذا اجملمتع اعداد جسمه اعداد ًا يؤههل للقتال والتغلب عىل
اخلصم من هذا نفهم بأن الرتبية البدنية اكنت للغرض العسكري ابدلرجة الساس واكنت مزنةل الفرد يف اجملمتع حتدد
عىل ضوء قوته البدنية ومقدرته القتالية ،وفق هذا املفهوم أصبح لك مواطن جند ًاي مؤه ًل لدلفاع عن الوطن
والتدريب املتواصل واذلي اساسه رفع عنارص اللياقة البدنية اكلقوة واملطاوةل والرشاقة والرسعة.
لقد اصبحت الرتبية البدنية جزء ًا من حياهتم ادلينية حىت اهنا دخلت يف احتفالهتم ادلينية واجلنائزية فقد
اكنت جتري س باق العرابت اليت جترها اخليول ويشرتك فهيا مخسة متسابقني يقود لك مهنام زوج من اخليول،
وبعدها جتري مسابقة امللمكة بني اإبطال هذه املدينة وقياداهتا ،ومث نزالات املصارعة ،وتأيت بعدها س باقات
الركض واخري ًا ريم الرمح وخصصت ثلث جوائز للقائزين ،أن هذه املسابقات جتري يف احلالت الاعتيادية بني
املنافسني من قواد وابطال القبائل اذلين برزوا فهيا ،اكنت جتري مسابقات املبارزة ابحلراب وادلروع وريم السهام
وريم الثقل ،واكنت املبارزة تعترب من النشاط العنيف واما ريم الثقل فقد اكن من الالعاب الشعبية دلى
الهومريين واكن دلهيم نوع من الثقل املعدين وجحري واكنت مسابقات الريم ابلسهام جتري لصابة هدف معني .
ومما تقدم ميكن حرص ممزيات الرتبية البدنية يف العرص الهومريي مبا ييل -:
 - أن الرايضة والالعاب يف ذكل العرص اكنت تمتزي ابلروح العسكرية وهدفها تطوير القوة والتفوق البدين
وبنفس الوقت أشغال وقت الفراغ والرتوحي .
 - أهنا اكنت ذو طابع اس تعرايض اإذ اكن الفرد ورؤساهئم الفئة الوحيدة اليت تتنافس فهيا للفوز ابلببطولت
الرايضية اخملتلفة.
 - اهنا اكنت ملمئة ملا تطلبه حاجات املواطنني وظروفهم فاقبلوا علهيا بدافع ذايت بقصد احملافظة عىل لياقهتم
البدنية .
 - مل يكن يف العرص تنظمي ابملعىن ادلقيق لعملية التدريب والاعداد الفين ،ابلطريقة اليت عرفها الاغريق يف
العصور التالية.
الرتبية البدنية يف اسربطة
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يف بداية القرن الثامن قبل امليلد أخذ نفوذ مدينة اسربطة ميتد اىل املناطق اجملاورة لها حىت متكنت من
الس يطرة عىل لكونيا اليت تشمل النصف اجلنويب من ش بة جزيرة البلقان ،أن عدد ساكن اسربطة اكن يف بداية
القرن الثامن قبل امليلد حوايل ربع مليون نسمة أكرثمه من ساكن املدن اليت وضعت حتت س يطرهتم بيامن عدد
الاسربطيني الصليني ل يتجاوز تسعة الالف نسمة ذلا اكن يشلكون الطبقة العسكرية املس يطرة عىل ادلوةل
لتطبيق التقاليد الاجامتعية والس ياس ية اخلاصة هبم واملتوارثة من اجدادمه الهومريين ،اكن الهدف الاسايس من
الرتبية والرتبية البدنية هو الغرض العسكري لغرض اعداد جيش قوي قادر عىل حتقيق أهدافهم الإغريقية.
لقد متزية اسربطة ابلجتاه الرتبوي بثلث عوامل ويه-:
 -1البيئة اجلغرافية .
 -2النظام الاجامتعي .
 -3العلقات الس ياس ية.
أن بيئة منطقة اسربطة اكنت تتطلب الكفاح املس متر الــذي يستند عىل قوة اجلسم والقدرة عىل التحمل
وهو ما تمتزي به تكل القبائل من اصل دورايين ذلا اطلق علهيم الاسربطيني
وتعطي هذه اللكمة معىن قوة الشكمية واجلدل وبذكل اصبحوا ميثلون الطبقة الاوىل يف هذا اجملمتع اجلديد
وتليه الطبقة املتوسطة ومه أتباعهم والطبقة الثالثة ويه طبقة العبيد ،ذلكل اكن لبد هلم من جيش قوي مدرب
يشمل مجيع القادرين من الرجال والنساء ،حيث اكنت النساء مطالبات ابحلصول عىل لياقة بدنية مناس بة
لعتقادمه بأن ذكل حيقق ثلثة أغراض:
 - اعتقادمه بأن الام اليت متكل حصة جيدة وجسم قوي تدل ابناء أحصاء اقوايء .
 - مسامهة املرأة ابدلفاع عن الوطن عند احلاجة اىل جانب الرجل .
 - قيام الام ابلرشاف عىل تدريب اولدها من الس نة الاوىل ولغاية بلوغ الودل السادسة من معره والبنت
السابعة من معرها.
أما أمه ممزيات الربانمج التدرييب املعد من ادلوةل فاكنت مباييل -:
 - الربانمج التدرييب يف أسربطة اكن يستند عىل اساس التدريب.
 - الربانمج يشمل عىل الركض وفنون القتال والوثب العريض والس باحة واملصارعة وامللمكة وركوب اخليل
والعاب الكرة .
 - الربانمج التدرييب اخذ تدرجيي ًا بنظر الاعتبار التطور البيلويج من حيث العمر واجلنس.
 - الامترين تعطى للصغار اكلركض والوثب ومتارين الاعداد البدين العام .
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 - أن الرتبية البدنية يف اسربطة اكن املقصود مهنا أكساب املواطن املهارة والقوة العضلية والقدرة عىل التحمل
 - أن اكتساب الرسعة والقوة واملطاوةل لقمية لها اذ مل تس تخدم خلدمة ادلوةل للغرض العسكري.
 - الش باب الاسربطي ومشاراكهتم يف ادلورات الاوملبية القدمي اكنت عام ًل مساعد ًا عىل تطوير اللياقة البدنية
دلهيم خدمة للغرض العسكري .
 - القوة اجلسمية والقدرة احلربية يه اخلصال املفضةل دلى الاسربطيني اذلي اكنوا هدفهم الوحيد تكوين أبطال
وجنود مما أدى اىل خلق الشجاعة والبساةل والتفشف.
 - ادلوةل اكنت جتري أختبارات س نوية لفحص قابليات ش باهبا البدنية وروهحم املعنوية وخاصة للش باب مابني
سن الثامنة عرش وحلد العرشين.
 - اخريا اكن هدف الاختبار معرفة مدى جشاعة وقدرة الش باب عىل حتمل الامل واحلياة اخلش نة اضافة اىل
معرفة هماراهتم العسكرية .
الرتبية الثينية والرتبية البدنية
اكن الاولد والبنات يضلون يف رعاية أهمم حىت السابعة من العمر ،الاولد هلم احلق يف اللعب ،أما البنت
فاكنت جسينة البيت وماتتعلمة من اهما مقترص عىل أعدادها وتعلمها الواجبات البيئة الاعتيادية واكن الزواج
يقرره الوادلان .
اما الاولد عندما يبلغون سن املدرسة يوضعون عىل يد احد من املعلمني طيبني السرية واجبه حتسني
سلوكهم وبشلك عام تلقيهنم الاخلق احلس نة ،اكنت الرتبية حرة لترشف علهيا ادلوةل ويف العصور الاوىل هتمت
ابلناحية اخللقية أكرث من اهامتهمم ابلناحية الفكرية هدفها تربية مواطنني صاحلني لعلامء ،الركنان الاساس يان
للرتبية يف اثينا هام  :املوس يقى وامجلناس تك ،وعند دخول الطفل املدرسة الابتدائية اكن املعمل بقوم بتعلمية القراءة
والكتابة وبعض ادلروس يف احلساب والهندسة والرمس وبعض أن متيض عىل الطفل ثلث س نني يبدء بدراسة
الشعراء وحفظ الشعر وخاصة وما جاء ابللياذة والاوديسا.
اما يف املوس يقى فيتعمل الاولد الغناء مبصاحبة القيثارة واكن الاغريق هيمتون اهامتم ًا عظاميً ابلثر اخللقي،
واكن التدريب يزداد عنف ًا وشدة لكام اقرتب الفىت من مرحةل البلوغ ويتوىل تدريبه مدرب خاص يف مدرسة الرتبية
البدنية حيث يزالول املصارعة والقفز والريم القرص والرمح اضافة اىل الرقص والس باحة .
الرتبية البدين يف العرص الثيين الاول
يف بداية اترخي أثينا اكنت حضارهتا وحضارت مدينة أسربطة تس متد جذورها من أسس حضارية واحدة
وخاصة يف القرون الاوىل ولكن بعد ذكل اخذت لك أثينا وأسربطة تسعى يف تكوين جممتع هل ممزياته اخلاصة
ومتأثرة بنظرة لك مهنام اىل النوايح الرتبوية ذلا اكن اجملمتعا الثيين القدمي اكرث دميقراطي ًا واكرث تقدم ًا من اجملمتع
الاسربطي.
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هناكل ممزيات متزي اجملمتع الثيين الاول ويه -:
 .1أن اغلبية الساكن يف اثينا اكنوا من طبقة العبيد اليت حتملت اكفة الاعامل يف ادلوةل وتفرغ الثينني خلدمة
ادلوةل يف اجلوانب الاخرى .
 .2يف أثينا اكنت دلهيم قوانني الرتبية القدمية اخلاصة مبقاطعة أتياك اليت فامي بعد اخذت أصول الرتبية يف اجملمتع اجتاه
حنو النشاط الراييض والرتبية البدنية .
 .3عىل الاطفال وقبل لك يش أن يتعلموا الس باحة والقرأءة .
 .4اكنت ادلوةل ترشف عىل املدراس الرايضية مما يدل عىل أن الربامج التدريبية توضع من قبلها ،بيامن جند
املدراس املوس يقية ومدارس النحو حرة يرشف علهيا املواطنون .
 .5الهدف من الرتبية اجلديدة هو أجياد املواطن املتاكمل املتوازن يف النوايح البدنية والعقلية واملعنوية وامجلالية .
 .6الرتبية للطفل تكون من الولدة وحىت السادسة او السابعة حتت رعاية الام أو املرضعة وتكون مسؤةل
علهيم .
 .7يدخل الطفل اإىل مرحةل التعمل يف مدارس البالسرتا وتطبق فهيا برامج الرتبية البدنية .
 .8مث يدخل اىل مدرسة املوس يقى وتطبق فهيا برامج الادب واملوس يقى وشيئ ًا من الربامج الرايضية .
 .9يف مدرسة البالسرتا ميارس الش باب المترينات والالعاب الرايضية مثل الوثب العريض واملصارعة ويصاحهبا
احيا ًان املوس يقى .
 .10يف البالسرتا خصص للك مرحةل من مراحل معر الش باب ماكن خمصص لتدريب .
 .11عندما يبلغ الشاب معر عرشة أو السادسة عرشة يرتك البالسرتا ويلتحق ابمجلنازيوم ويبدء بتطبيق برانمج
تدرييب جديد .
 .12أن املثل العليا عند الثينني يف العرص الول اكنت يف مقدمة ادلوافع اليت تشجع الفرد عىل تمنية قدراته
العقلية والبدنية خللق خشصية املثالية واملتاكمةل واملتوازنة .
 .13اكنت تربية الطفل الثيين يف العرص الول اقل تأثر ًا يف التوجيه والتنظم عن اجملمتع الاسربطي اذ أن ادلوةل
لترشف عىل اعداده وأمنا يرتك أمرة لوادليه لتقرير مصريه .
 .14عندما يدخل الطفل الس نة السابعة من معر يبدء يف ممارسة المترينات والالعاب الرايضية واملسابقات
اخلفيفة .
 .15تبدء ممارسة الامترين العنيفة عندما يبلغ معر الطفل الثانية عرش والامترين الاشد عنف ًا تبدء ممارس هتا بعدة فرتة
الاعداد البدين عندما يشاركون يف املسابقات العامة مثل ريم الرمح والوثب العريض واملصارعة وامللمكة.
العرص الثيين الثاين
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يف هذا العرص حدث بعض التغري عىل مفاهمي الرتبية والرتبية الرايضية يف أثينا يف العرص الثاين ،وقد أبتعد
اجملمتع الثيين الثاين عن الاميان ابملثل العليا اليت أمن هبا الثينيون الاوئل لهذا ولغريها من الامور متزي اجملمتع
الثني يف هذه الفرتة مباييل-:
 .1اكن الفرد يركز عىل تمنية قدراته وقابلياته لتحقيق التقدم اذلايت ،لعداده كرجل حكمي وعدم تطوير النوايح
اليت تساعد يف اعداده كرجل عامل والرتكزي عىل الربامج العلمية .
 .2أن منو هذا الاجتاه الفلسفي قد اضعف أرتباط الثينني بأهداف ادلوةل وجشعة عىل العمل عىل اش باع حاجاته
الفردية واختيار اهدافه الشخصية .
 .3نتيجة لعدم العناية ابلش باب من خلل التدريب البدين ظهر صفة الاعرتاف الراييض واقترص التدريب
البدين عىل اخملتصني حبمك وظائفهم.
 .4أصبح الاعرتاف الراييض همنة مرموقة ومرحبة ذلا فقدت الاحتفالت الطابع ادليين وحتولت قدرات وقابليات
الرايضيني سلع قابةل للبيع والرشاء.
 .5نتيجة للفلسفة الرتبوية يف هذا العرص فقد ظهر بعض الفلسفة ومهنم الفياسوف افلطون ،وافاكرة الرتبوية
عكسها يف امجلهورية ويف كتاب القوانني .
 .6من أراء افلطون رضورة ممارسة املرأة للتدريب البدين أسوة ابلرجال.
 .7اكن افلطون يضع املوس يقى يف مزنةل أفضل من الرايضة لنه اكن يعتقد بأن النفس يه اليت هتب للجسد مبا
لها من فضيةل ذلا فهيي الغاية.
 .8ليعيت أن افلطون اكن ضد القوة البدنية والصحة بل عىل العكس اكن ينادي برضورة ممارسة التدريب
البدين للحصول عىل جسم قوي.
 .9ومن أراء ايض ًا رضورة ادخال الطفل بعد الثالثة اىل دار احلضانة ليلعب حتت أرشاف مسؤوةل عن ساحة
اللعب.
 .10عندما يبلغ السادسة عرشة يدخل مدرسة حكومية حيث يبقي الس نوات امخلس يف الرتبية العسكرية.
 .11يف فرتة العارشة والسادسة عرشة يتعمل الاداب والعزف عىل الفلوت.
 .12يوصل س نتني أو ثلث يف التدريب العسكري الراييض أن هذه الاراء تدعو اىل وجود موازنة بني الرتبية
البدنية والرتبية العقلية .
 .13اكن افلطون ضد الاعرتاف الراييض واكن يرى أن قمية الالعاب الرايضية يف قميهتا اخللقية .
 .14واما الفيلسوف زينوفون فقد تأثر ابلرتبية الاسربطية اذلي اقرتح تدريب ًا مقسامً اىل اربع مراحل :مرحةل
الفتيان ،مرحةل الش باب ،مرحةل الرجوةل ،مرحةل الش يوخ.
 .15اما ارسطو فأن يرى الانسان مير بثلثة أطوار  :طور النشاء البدنية من الطفوةل ،طور النفس الزنوعية،
وطور نشاة القوى الناطقة أو الطور العقيل.
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 .16اعتقد ارسطو بأن الصحة العقلية تعمتد عىل الصحة البدنية .
 .17اندى ارسطور برضورة تدريب البدن قبل النوايح العقلية ذلا اقرتح رضورة تدريب الطفل الرتبية البدنية
ولغاية بلوغ الرابعة عرشة من العمر .
 .18انشأت لكية الش باب واكنت مناجهها التدريس ية تعمتد عىل التدريب العسكري الالزايم للش باب اذلين
ترتاوح اعامرمه مابني الثامنة عرشة والعرشين .
 .19واخري ًا ان الاراء الرتبوية اليت اندى هبا الفلسفة افلطون وزينوفون وأرسطو اكن يتقبلها اقلية ضئيةل من
اجملمتع الثيين ،لن معظم الشعب الاغريقي يف ذكل الوقت اكن حمروم ًا من التعلمي .

الالعاب القومية الهيلينية
بلغت الالعاب الرايضية مرحةل متقدمة دلى الاغريق يف القرن السادس ق.م ،من خلل مزاولهتم واجراء
املسابقات الرايضية يف املهرجاانت والاعياد ادلينية والرايضية يف خمتلف ادلويلت واملقاطعات ،ومتزي همرجان
أوملبيا عن بقية املهرجاانت الرئيس ية مما دفع الكثري من املدن واملقاطعات السعي للمشاركة فيه مما سهل من اجياد
جمال للتألف والتفكري بأهناء خلفاهتم وحروهبم ومن مث التفكري بأجياد همرجاانت وأعياد رايضية عىل غرار ماجيري
يف أوملبيا فظهر همرجان أيمثس ،وهمرجان نمييا ،وهمرجان بيثيا ،وهمرجان بناثيا ،واكنت تكل املهرجاانت تقام مابني
همرجان أوملبيا وأخر اي لك اربع س نوات مرة واحدة وميكن أعتبار هذه املهرجاانت الواقعة بني ادلورات مبثابة
دورات رايضية متهيدية لعداد الابطال.
واعمتد الاغريق بعدة أآلهة مهنا القدمي جد ًا وتوارث الابناء عن الاجداد عبادهتا ومهنا الاهل كرونس وادل (
زيوس ) كبري الالهة والقسم الثاين عبد الهة جبل أولميبوس الواقع يف مقاطعة تساليا ومقدونيا ،ومه يشلكون
اجمللس الاومليب ويتكون من أثين عرش الها أمههم -:
 - زيوس اهل السامء .
 - بوس يدون اهل البحر .
 - ابوللو أآهل النور وراعي الرايضة.
 - أفروديت الهة امجلال .
 - أآيوس اهل احلرب .
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همــرجان أوملـــــبيا
منذ اكرث من عرشة قرون قبل امليلد بدأت الروح القومية جتمع الاغريق وأن العوامل اليت أكدت
الشعور برضورة الوحدة دلهيم يه الاعياد ادلينية والرايضية ،حيث يف مطلع لك صيف اكن الاغريق خيرجون
اىل العراء وجيمتعون ابلقرب من معابدمه ومقدساهتم ويقميون شعائرمه ادلينية او ينشدون الاانش يد تعظاميً للههتم
ومبرور الاايم اضافوا اىل تلكل المتثيليات مسابقات رايضية ،واكنت تكل المتثيليات تنهتيي بتغلب مكل شاب عىل
مكل رشير وهذا مايشري اىل تغلب الربيع عىل الش تاء.
مث تركزت الاعياد ادلينية والرايضية حىت اصبحت اربعة تقام يف عدة مناطق من بلد الاغريق ،واكن
أهامتم الاغريق اكن يمتزي متجيد ًا للهل ( زيوس ) يف أوملبيا مما جعلها اعياد قومية يشارك فهيا معظم الشعب
الاغريقي ولكننا مل نس تدل من املصادر والااثر املكتشفة حلد الان – معرفة مىت اصبحت تكل الاعياد حد ًاث
قومي ًا ولكن تكل املصادر تذكر بأن أول – دورة أوملبية اقميت عام  776ق.م ،واصبح هذا العام بدايه التقومي
الاومليب اذلي أرخ الاغريق.
ومن هجة الشامل من جزيرة البيلوبونيس وعند ملتقى هنر الكديوس بهنر ألفيوس يقع سهل خصيب
مرتايم الاطراف وحتيط به ثلث اطراف من هجات جبال تكسوها اخلرضة ادلامئة وحيده البحر من اجلهة
الشاملية الغربية ويسمى سهل أوملبيا ،أمقيت الالعاب القدمية يف حرم زيوس املقدس املسمى بــ ( التيس ) .
ومل تكن يف أوملبيا ابدئ الامر أبنية دامئية او ملعب او مدرجات – للمشاهدين بل ش يدت تكل
املباين اليت نشاهد ااثرها ابيق حلد الان ،واكنت تكل التقاليد الاغريقية اليت حترم عىل الاجانب الاشرتاك
ابملسابقات الاغريقية الاوملبية وكذكل حترم عىل روؤساء ونبلء القبائل اليت من اصل هيليين من ارساء القرابني
او الهداايء اىل الاماكن املقدسة يف
أوملبيا ولكن اجلاليات اليت نزحت من بلد الاغريق وسكنت أس يا وايطاليا قد بذلت الكثري من اجلهود لجل
املشاركة بتكل ادلورات الاوملبية عن طريق أرسال الوفود وفع ًل قد حققت ذكل فامي بعد لن البعثات التنقبية
وقد عرثت عىل الكثري من الادةل اليت تثبت اشرتاك املغرتبني من الاغريق يف املهرجان الراييض املقدس اي
ادلورات الاوملبية كام هو واف  يف ادلورة الاوملبية امخلسني اليت اقميت عام  576ق .م.
14

تاريخ التربية الرياضية
المرحلة األولى

اما امه نتاجئ املشاركة يف الالعاب الاوملبية فاكنت -:
 -1اشرتاك ساكن املقطاعات التابعة اىل الاغريق واهل املس تعمرات – الرشقية والغربية يف املهرجان الاومليب
قد ازاحة احلواجز اليت أقاهما الايلينيني والاسربطيني واليت اكنت متنع املواطنيني من الاشرتاك يف املهرجان
الاومليب الا من اكن مهنم الاحرار والنبلء وبذكل تلش ىت المتزي العنرصي .
 -2اكن الاغريق حيرصون عىل اقامة املهرجان الاومليب يف الاايم القمرية من شهر أب وايلول ودور ًاي لك اربع
س نوات.
 -3تبدأ عادة املسابقات يف اليوم العارش أو احلادي عرش اىل اليوم اخلامس عرش أو السادس عرش .
 -4اكنت اايم امخلسة تشمل احتفالت تقدمي القرابني وأقامة الس باقات الرايضية وأقامة الولمئ احتف ًل ابلنرص
 -5يكون اخلتام يف اليوم الاول الطقوس ادلينية وحنر الضحااي وتقدمي القرابني وعرض مواكب املتسابقني.
 -6يف اليوم الثاين تقام مسابقات الصبيان وتشمل الركض واملصارعة وامللمكة وس باق اخليل والالعاب امخلاس ية
(القفز ،الركض ،قذف القرص ،ريم الرمح ،واملصارعة).
 -7اليوم الثالث تقام مس بقات الرجال يف القفز ،املصارعة ،الركض مسافات القصرية  ،400 -200ايردة،
والركض ملسافات الطويةل ( حوايل ثلثة اميال ابمللبس العسكرية.
 -8اليوم اخلامس خيصص لغرض مواكب وتقدمي الضحااي والقرابني واكن الفائزون يتقدمون املواكب ووضع عىل
روؤسهم ااكليل من اغصان الزيتون والغار.
ومما تقدم يتضح لنا بأن وضع مهنج املهرجان اكن مدروس ًا حبيث يصبح ابلماكن مشاركة املتسابق بأكرث من
مسابقة وتذكر املصادر ايض ًا بأن هذا الربانمج قابل للتغري حسب ظروف واحداث املهرجان واكن التغري من
صلحية املرشفني الرمسيني عىل املهرجان فقط وهذا ماحدث يف ادلورة الاوملبية  / 81وادلورة  142اذ طلب
احد املتسابقني املشاركني يف امللمكة واملصارعة احلرة.
اما الرشوط املتبعة للمشاركة فهيي -:
 - اكنت التعالمي والرشوط تس توجب عىل املشاركة ابللعاب تسجيل أمسة يف وقت معني قبل الس باق وان
مييض يف التدريب ثلثني يوم ًا قبل بداية املهرجان.
 - يكون التدريب حتت ارشاف املدربني واملس ئولني اذلين قد أمضوا من قبل مايقارب العرشة اشهر يف
الاعداد والتدريب للمشاركة يف ادلورة.
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 - اكنت املرأة ش به معزوةل عن اجملمتع الراييض ،ليسمح لها ابملشاهدة او املشاركة وذكل ابعتقادمه ابن
الزوجة الاكمةل يه اليت تنرصف لتدبري مزنلها وتربية الطفل.
 - ظلت الالعاب القومية مقصورة عىل الرجال لفرتة طويةل حىت تقرر اقامة دورة أوملبية خاصة للنساء يف
عيد (هريا )واكنت املبارايت النساء قارصة عىل مسابقات الركض ملسافات قصرية جتري يف شهر ايلول بعد
مبارايت الرجال الاوملبية.
 - الالعاب الاوملبية تقام ولو اكنت البلد يف حاةل حرب مع عدو خاريج .
ان مس توى هذا الالعاب هبط واصبح هدفه املشاركة يف النوايح املادية مث زاد الهبوط سقوط الاغريق
حتت س يطرة – الرومان اذ فقد تكل الالعاب هويهتا الاغريقية وخاصة بعد اشرتاك احملرتفني فهيا واصبحت
الالعاب الاوملبية تشلك مشلكة للرومان اذلين اعتنقوا ادلاينة املس يحية بسب مااكن يصاحهبا من طقوص
وشعائر لتقرها تكل ادلاينة حىت اصبحت ادلاينة الرمسية للرومان ذلا امر الامرباطور ( ثيودوس يوس ) اببطالها
عام  394ميلدية .
مدرسة البالسرتا
ش يد الاغريق أبنية تزاول فهيا املصارعة فقط ومسيت ( البالسرتا ) واكنت جزء ًا اتبع ًا اىل امجلزنيوم وعندما
ظهرت احلاجة دلهيم اىل اجياد أماكن خاصة لتدريب الفتيان والش باب اذلين ترعامه ادلوةل وتعدمه الاعداد البدين
والعقيل اطلق علهيا نفس أمس الاماكن اخلاصة ابملصارعة ( البالسرتا ) ،وعليه اصبح هذه اللكمة تطلق عىل أماكن
متعددة مهنا ماخيص أماكن الإبطال مث البالسرتا يتدرب فهيا الفتيان واخرة خاصة ابلش باب يتدرب فيه عىل
امللمكة واملصارعة واكنت البالسرتا اخلاصة ابلفتيان تطبق برامج نظرية ومعلية واكن النشاط البدين احد تكل
الربامج اىل جانب برامج املوس يقى واحلساب والادب والغناء.
وقد وصف افلطون هذه املدرسة " يذهب الصيب اىل مدرب الالعاب الراييض اذلي يتوله فيعدل قوامه
وتقوى حصته فيصبح قو ًاي جشاع ًا لهياب احلرب" ،واكن برامج التدريب يتناسب ومعر الفتيان ترتاوح اعامرمه ما
بني (  ) 11- 7س نة والثانية تضم اذلين ترتاوح اعامرمه مابني (  ) 16 - 11س نة .
واكنت الفئة الاوىل تزاول الالعاب اليت تتلمئ واعامرمه وتشمل الركض والقفز
وتسلق احلبال واللعب ابلكرة ،وأما الثانية فاكنت تزاول التدريبات العنيفة اكملصارعة وامللمكة اضافة اىل ريم
القرص والرمح ،كام مارسوا الس باحة والرقص مبصاحبة املوس يقى .
مدرسة امجلزنيوم
امجلزنيوم هو املدرسة أو املعهد الراييض عند الاغريق واليت ميارس فهيا الرايضيون التدريب البدين ومه عراة
وتتوفر فيه لك الاماكانت والادوات والاهجزة الرايضية اخلاصة ابللعاب الرايضية املعروفة دلهيم.
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وظهر هذا املعهد الراييض يف القرن السادس ق.م ،حيث اس تقرت دويلت الاغريقية وقلت حروهبم فامي
بيهنا وتلشت غزواهتم للقوام الاخرى بيامن جند يف العرص الهومريي
ليسوا يف حاجة ملثل هذه الابنية املدرس ية لكوهنم غري مس تقرين ،واختريت اماكن بناء امجلزنيوم ابلقرب من اماكن
عباداهتم وذكل لعتقادمه ابلرتباط الوثيق بني النشاط الراييض وتكل املعتقدات  ،اكن يرشف عىل امجلزنيون
رايضيون خيتارون من القبائل حيث ترحش لك قبيةل عرشة رايضني للرشاف عليه وابلتناوب عىل خمتلف معاهد
امجلزنيوم واكنت هممهتم الارشاف عىل سلوك الش باب داخل امجلزنيوم  ،ابلظافة اىل تعينة بصفة دامئية عرشة من
الادارين للك معهد واكنوا خيتارون من الرجال اذلين تتوفر فهيم الصفات الاخلقية الفاضةل.
وامجلزنيوم مل تقترص وظيفهتا عىل النوايح الرايضية بل اكنت تس تخدم فامي هو اكرث أمهية واعتقادمه جاء
من خلل تمنية النوايح الاجامتعية واخللقية والصحية ،حيث اكن التدريب البدين والعناية ابلنوايح الصحية يه
احلجر الاساس يف برامج التعلميية الاغريقية واكن الش باب يتلقى تدريبة يف امللعب اخملصصة واكما تقدمت
مراحل العمر دلى الش باب حلت ادلروس النظرية اليت تلقى علهيم من قبل الفلسفة واحلكامء يف املناجه
التدريس ية  ،اكن الإغريق يدلكون أجساهمم ابلرماد والزيت مث الاس تحامم بعد أنهتاء التدريب أو املسابقات
الرايضية واكن الانامتء اىل امجلزنيوم هل نظامه اخلاص حيث اكنت العضوية
لمتنح الا للحرار من املواطنني ومن خمتلف الاعامر واكن التدريب يقوم به املدكل واملدرب وهلام اطلع
ابلنوايح الطبية مما يدل عىل أهنام وعىل الاخص املدرب قد درس النوايح التدريبية دراسة علمية حىت اصبح
مؤه ًل للعمل يف امجلزنيوم .
وقد مرت ادارة امجلزنيوم مبراحل متعددة حىت اس تقرت عىل الشلك التايل -:
 - العناية بشؤون الصبيان .
 - العناية بشؤن الش باب ورعايهتم .
 - العناية بشؤون التدريبات الرايضية لعداد املنافسني للمهرجاانت .
 - العناية بشؤون التدريب عىل اس تعامل السلح .
 - التدريب عىل العاب القوى وريم السهام ابلقوس .
الرتبية البدين يف العرص الروماين
الرتبية البدنية يف العرص الروماين القدمي
لقد عرفت روما الرتبية الاسربطية اليت اكن غرضها الرتبية البدنية والاعداد العسكرية يف عهد امجلهورية،
وقد سادت الرتبية الثينية اليت هتدف اىل اعداد الفرد اعداد ًا متاكم ًل من اكفة النوايح ،توىل الاابء هممة تربية
الاولد يف هذا العرص اليت اكنت تنحرص يف الاعداد العسكري والصحي أو بتعبري اخر تربية عسكرية وخلقية
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لتحقيق التوسع وتكوين الامربوطورية ذلا اكن الاعداد العسكري امهية ابلغة يف حياة الرومان يف العرص القدمي
ومن امه ممزيات هذا العرص يه -:
 .1اكنت تربية الش باب منحرص عىل القوة والشجاعة والتحمل والصحة لعداد املواطن ليكون حمار ًاب لن احلرب
يه املهنة الاوىل للش باب الروماين .
 .2يكون ادلخول يف التجنيد للجيش الروماين من الس نة السابعة عرشة لغاية السابعة والاربعني من العمر ويقام
احتفا ًل س نو ًاي للش باب عند دخوهلم يف مصاف احملاربني .
 .3اكنت املهرجاانت والالعاب يه جزء من حياهتم أذ اكنت الالعاب مرتبطة بأعياد املوامس الزراعية وبتطور
اجملمتع ارتبطت ابلطقوس ادلينية وتقدمي الاقرابني لللهة.
 .4اكنت صفات الروماين تثري املرء اىل الاحرتام اكرث من احملبة ،ذلا اكنت اخلشونة من ممزيات الروماين ولهذا
أفتقر اىل اىل امليول للجاملية والفكرية .
 .5من أمه الالعاب الاطفال اكنت تشمل الاطواق والعرابت والعرائس واخليول اخلشبية وتربية احليواانت مثل
الالكب والقطط والطيور.
 .6أما ابلنس بة اىل الصبيان اكن تدريهبم عىل أيدي أابهئم لكتساب املهارات الرضوري للحياة العسكرية كريم
السهام وامللمكة واملصارعة والس باحة وحتمل الربد واحلر.
 .7مارس الرومان العاب الكرة ابنواعها واجحاهما اخملتلفة واكن الاساس يف هذه الالعاب الريم والقذف ومن امه
الالعاب اليت اكنت تشمل احلركة والنشاط فهيي -:
 - كرة الكف  -:وفهيا حيول اللعب رضب الكرة ابليد املفتوحة موهج ًا اهيا اىل احلائط ،ويكرر العملية بعد أن
تلمس الكرة الارض ويس متر يف هذا اكرب قدر ممكن من املرات .
 - لعبة الرتجيون  -:تلعب بثلثة لعبني يقف لك مهنام يف رأس مثلث وتبدأ اللعبة بريم ولقف كرتني أو ثلث
يف وقت واحد .
 - لعبة السفريومااكي  -:جتري يف ملعب اقرب اىل ملعب التنس ،وان يواجه اللعبون بعضهم البعض .
 - لعبة الهارابس مت  -:كرة حمشوة ابلصوف والاساس يف مزاوةل هذه اللعبة بعد قذف الكرة من لعب اىل
اخر وهناكل خصم حياول اخذها مهنم ويقف يف وسطهم وقد اتسمت هذه اللعبة ابلقوة والعنف واكنت احيا ًان
تس تعمل مساكت املصارعة خللها .
 .8اكنت ساحات امحلامات وساحة ماريقوس يقوم الش باب هبا بامترين الركض والقفز واملصارعة ،اما املتقدمون يف
العمر فيلعبون العاب الكرة .
 .9املهرجاانت الرومانية اكنت تقام يف العياد واملناس بات الوطنية وادلينية واكنت تشمل مسابقات اخليول
والعرابت ولجمال لبقية الالعاب مكسابقات ريم الرمح والقرص وغريها.
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 .10نزالات املصارعة ادلموية واملميتة اكنت موجودة يف العرص الروماين القدمي وتلقت لك التشجيع واملشاهدة
من امجلاهري .
 .11زاول الرومان الرقص مضن الشعائر ادلينية واكنت الرقصات ذات صابع حريب ،اما الطباع التعبريي وامجلايل
للرقص فمل يلقي الاهامتم من الرومان.
 .12وضع الرومان برانمج للعداد البدين خيدم اجلانب العسكري واكن هو الاساس يف يف الربانمج الرتبوي
للش باب ويتضمن الركض والوثب والس باحة والريم .
الرتبية البدنية يف العرص الروماين احلديث
عندما اتسعت الامرباطورية الرومانية ومنت أماكنياهتا وقوهتا ونفوذها واتصلت ابحلضارة القدمي الرشقية
والاغريقية فأصبحت هممة علامهئا ليس الابتاكر بل النقل عن الكتب واملعلومات القدمية بعد الاس تعانة ابلعلامء
والفلسفة ورجال الطب اكنوا مضن اذلين وقعوا ارسى بيدمه خلل حروهبم ذلا نقلوا عن تكل احلضارات
ماشعروأ بأنه ذو فأئدة سواء اكنت من النوايح ادليين او الادبية او العلمية.
ومن امه ممزيات هذا العرص اكنت -:
 .1بسبب الفتوحات انشأت ظروف اجمتعاعية واقتصادية بسبب الس ياسة اخلاطئة اليت أدت ابلتدرجي اىل
سقوط الامرباطورية.
 .2يف الفرتة الاخرية من الامرباطورية الرومانية بدأت ظهور التداعي والتفس يف نظام ادلوةل وتدفق القبائل
اهلمجية اىل البلد.
 .3ابتعاد الرومان عن الضوابط اخللقية الصارمة والعادات والتقاليد القدمية وانغامسهم يف الرتف وفساد اجلهاز
الاداري واحلمك وسلب احلرايت اداء اىل سقوط الامرباطورية .
 .4ظهور نس بة كبرية من التفكك العائيل والطلق واخنفاض معدل املواليد اضافة اىل الاحنلل ادليين.
 .5ازداد الرومان الاهامتم ابلرتبية العقلية والاعامتد عىل اجليش املعرتف مما قلل من أمهية الرتبية البدنية .
 .6افتقر هذا العرص اإىل القمي املزتنة للرتبية البدنية فاكن ينظر الهيا احملرتفون فقط .
 .7أن الالعاب اكنت وس يةل للتسلية يقوم هبا احملرتفون أو الارسى او العبيد .
 .8رمغ قةل امهية الرتبية البدنية يف هذا العرص ولكن دعا الكثري من الفلسفة واملش تغلني يف الطب اىل مزاوةل
التدريب البدين وبينوا امهيهتا للفرد ويف مقدمهتم (جاليوس).
 .9نصح جاليوس مبامرسة الالعاب ابلكرة ابعتبارها افضل متارين مجليع اجزاء اجلسم .
 .10يف هذا العرص اكنت املهرجاانت مثل السريك واس تعراض املصارعني تمتزي ابلحرتاف .
 .11اكنت الاايم اخملصص للسريك  76يوم ًا ،وازدادت اىل  135يوم ًا ،يف عهد ماركوس أوريليوس وذكل عام
 354ق.م ،مث اصبحت  175يوم ًا .
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 .12ميكن تقس مي وسائل التسلية عند الرومان اىل الوسائل العامة والوسائل اخلاصة  ،اما الوسائل العامة فاكنت
يف العهد امجلهوري جزء من الاحتفالت ادلينية الكبرية.
 .13من امه الاحتفالت يه اللعاب الرومانية يف عهد جوبيرت وابولو وعيد الام الالهة ويف اواخر العهد
امجلهوري اكنت هذه الاعياد تشغل مايقارب  67يوم ًا.
 .14اما الالعاب اخلاصة اكنت تشمل -:
 - العاب برايفت  -:اليت ينظمها بعض املواطنني وتشلك عرض املرسحيات.
 - العاب السريك  -:ولها شعبية كبرية يف العهد الامرباطوري وتتألف العاب السريك من س باق العرابت
ونزالات املصارعة وجتري مابني احملرتفني والارسى والعبيد.
 - مصارعة احليواانت وجتري احيا ًان مابني الارسى واحليواانت املفرتسة أو مابني احليواانت املفرتسة .

الرتبية البدنية يف العرص املس يحي الاول
عندما ودل الس يد املس يح اكنت الامرباطورية الرومانية قد بلغت ذروهتا وعظمهتا العسكرية والس ياس ية
ولكن يف الوقت نفسه اكنت هناكل عوامل ساعدت عىل تفكك هذه الامرباطورية ومن امهها الاختلفات
ادلاخلية ،ابتعاد الرومان عن الصفات والعادات والتقاليد والضوابط اخللقية،أن هذه الظروف اخذت تضعف
الامرباطورية الرومانية اكنت يف الوقت نفسه عوامل تساعد عىل جناح ادلعوة اىل املس يح اليت اكنت تدعوا اىل
الاميان ابهل واحد والعطف عىل الغري واخلوف من احلساب ابلخرة .
أن من أمه الاغراض الرتبوية املس يحية اكنت تتسم ابلسمو والوضوح وهدفها اإعداد الفرد يف ظل الاميان
ابهل مقدس واجياد علقات انسانية بني الافراد ،لقد ركز رجال ادلين املس يحية يف الفرتة الاوىل من القرون
الوسطى عىل النوايح الروحية واجياد مثل تربوي وخلقي ذلا جند اكرث رجال الكنيسة قد عارضوا الرتبية البدنية
اإل القليل مهنم مثل ( لكمينت ) الاسكندري اذلي اكنت هل افاكرة واراء فلسفية ،حاول هذا الرجل ان يوازن بني
الفلسفة الاغريقية والتعالمي ادلينية وذكل لعتقادة ابن الامترين والالعاب الرايضية ذات فوائد حصية ورمغ ذكل
جند أن الكنيسة قد أبعدت لك ماهل صةل ابلرتبية البدنية من وسائل تربوية وتعلميية ومعلت الكثري يف سبيل اإلغاء
الكثري مــــن اللعاب واملسابقات الرايضية وأس باب هذه املعارضة يه ثلث عوامل -:
 -1طريقة الالعاب الرومانية الوضيعة والصةل مابني الالعاب الرايضية والنشاط البدين الروماين وادلاينة الوثنية
والفكرة املهمينة ابلخلق الرشيرة يف البدن.
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 -2اكن رجال الكنيسة قلقني من دور هذه الانشطة الرايضية عىل ادلين فوجدوها مبثابة القيام بمتثيل عبادة
الامرباطورية كام اكن حيدث يف الكثري من الاحتفالت اليت اقميت لرشف الالهة الوثنية وقد احتوت هذه
املهرجاانت عىل طقوس دينية وثنية عرف اابء الكنيسة أن لها تأثري خطريا عىل املس يحية ذلكل حاولوا منعها متام ًا.
 -3أعتقاد بأن اجلسد كداة ل إلمث واخلطيئة ذلكل جيب اهامهل والعناية ابلنوايح الروحيه
 -4واكنت صيحة املس يحية " انقذوا أرواحمك " .
وعندما بداءت الكنائس الغربية بفتح املدارس اكنت ادلراسات فهيا تنحرص يف النوايح ادلينية وأمهلت
النوايح الادبية الوثنية والفنون والعلوم والفلسفة والرتبية البدنية ،فقد اكنت هناكل دعوة اىل ادخال الرتبية
البدنية اىل املدارس ومهنم لكمينت الاسكندري اذلي اكن يعتقد بأن املصارعة واللعب ابلكرة وامليش عوامل
مساعد عىل النشاط ،لقد حاربت الكنيسة امحلام الروماين لعتقادمه ابن التدهور اخللقي هو اذلي اوجد عادة
العرى والاختلط ابمحلام كام منعت املس يحية من حضور احلفلت الرايضية العامة واكنت العقوبة صارمة .
ملن حيرض حفلت السريك ،وحيرم من ملته وليسمح للمصارع ابعتناق ادلين املس يحي الابعد ان يعطي
التعهد اذلي ينص عىل اعزتاهل املصارعة وقد بذلوا هجودا كثرية يف حماوةل الالغاء الالعاب الرايضية الاوملبية
القدمية حىت جنحت يف محلت الإمرباطور كريستيان من الغاهئا عام  394ق.م ،ميلدية مث حرمت نزالات
املصارعة عام  404ق.م ،ميلدية ،اما الرقص فقد اعترب وس يةل من وسائل ادلين بعد ذكل حرمت هذه
الرقصات من قبل البااب زاخارايس بعد اخلروج من اهدافها.
ويف هذه الفرتة اكنت حركة الرهبة املس يحية قد انترشت بفعل عدم اس تقرار الاجامتعي والس يايس مما
دفع الكثري من الناس اىل اللجوء اىل الاديرة طلب ًا للمان والراحة النفس ية ،والرهبة اكنت تس هتدف تغذية الكيان
الرويح بدون البدين اي أن امجلال ميثل دلهيم امجلال الرويح وليس ابجساهمم ،ذلا لقيت الرتبية ظروفا غري
مشجعة بل حماربة يف العصور املظلمة اذ معد الرهبان اىل حترمي مجيع الانشطة البدنية وامجلالية اليت متارس من
اجل املتعة ادلنيوية والتسلية والرتوحي ،واكنت الديرة املدارس الوحيدة مابني القرنني السادس واحلادي عرش
ويه تضم الفتيان والفتيات واكنت هداف املدارس -:
 - اعداد الفتيان والفتيات للقيام ابلرشاد والوعظ ادليين .
 - الطفل يلتحق هبذه املدرسة عند بلوغ السابعة او الثامنة من العمر .
 - اكنت املناجه ادلراس ية تشمل ابلساس علوم اللهوت وبعض التدريب عىل تعمل احلرف والزراعة .
وابلظافة اىل تكل النظرة جتاه الرتبية البدنية من قبل الرهبان وعدم ادخالها مضن الربامج املدرس ية فقد حاولوا
القضاء عىل ادلوافع الطبيعية للعب دلى الاطفال.
الرتبية البدنية يف عرص الهنضة
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عرص الهنضة يطلق عىل عىل فرتة الانتقال من العصور الوسطى اىل العصور احلديثة و" القرون -14
 ،" 16ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام  1453ميلدية ،ويدل مصطلح الهنضة غالب ًا عىل التيارات الثقافية
والفكرية اليت بدأت يف البلد الايطالية يف القرن الرابع عرش حيث بلغت أوجه ازدهارها يف القرنني السادس
عرش واخلامس عرش ومن ايطاليا انترشت الهنضة اىل املانيا ،فرنسا ،اس بانيا واملناطق املنخفضة من انلكرتا.
أن تكل التيارات الثقافية والفكرية اليت شهدها عرص الهنضة ترجع اىل ثلث نزعات -:
 -1العودة اىل القدمني ويقصد هبا دراسة اترخي اليوانن والرومان والاطلع عىل العلوم والاداب والاستناد
علهيا لبناء هنضة جديدة.
 -2اعطاء النوايح الانسانية مزنلهتا ويف مقدمهتا العاطفة وافساح اجملال للنسان للس متتاع ابحلياة .
 -3العناية ابلطبيعة اجلامدة اليت اكن الناس سابق ًا ينظرون الهيا نظرة احتقار.
كام ظهرت ادلول احلديثة يف اوراب وارتبط ظهوراها ابملنظامات الس ياس ية اليت افرزها التطور الاقتصادي،
أن الهنضة الفكرية والبديعية والاجامتعية اليت بدأت يف القرن اخلامس والسادس عرش اكن لها التأثري املبارش
عىل عىل الاساليب الرتبوية السائدة ،ويقول " بولس فرجيوس  "1420 -1349واكن اس تاذ يف جامعة ابدو "
اننا نسمي دراسات حرة لك ادلراسات اللئقة ابلنسان احلر ،تكل ادلراسات اليت حنصل بواسطهتا عىل الفضيةل
واحلمكة وتكل الرتبية اليت تظهر مواهب اجلسد والنفس وتمنهيا وتسمو هبا وتعترب حبق يف املزنةل الثابتة بعد
الفضيةل ".
واما عىل املس توى الرتبوي فقد تأثرت الرتبية من خلل عرص الهنضة بثلث حراكت تأيت يف مقدمهتا ظهور
املذهب الانساين مث املذهب السلويك وبعدها املذهب الواقعي.
نظرايت واراء الفلسفة يف الرتبية البدنية والرايضية منذ
عرص الهنضة حىت عام 1800
 دفيتو بنودافلرتاكن يف مقدمة اذلين سعوا لتعممي مفاهمي املذهب الانساين الفردي يف ايطاليا  1446 -1378وقد متكن
من توجية الرتبية الانساين ليك تصبح يف قالب درايس واكنت ( اجليوكوز ) مدرسة البلط اليت أنشأها ( دافلرت
) تعترب يف مقدمة املدارس اليت أخذت بربانمج العلوم الانسانية واكنت تكل املدارس تطبق عىل التلميذ برامج
اجبارية يف الرتبية البدنية والامترين ،واكنت حتتوي عىل العاب الكرة ،الوثب ،املبارزة ،ركوب اخليل ،والتجوال
اإضافة اىل تعلمي امجلباز ،ومن امه الاراء والافاكر دلى دافلرت-:
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 - 1عني عدد كبري من املدرسني ليتس نا هلم من تدريس عدد قليل من التلميذ لجل متكهنم من معرفة لك
تلميذ بصورة جيدة وعىل ضوءه يضع الربانمج امللمئ للك تلميذ.
 - 2اعتقد أن العمل اذلهين املس متر واجلهد يتطلب التنويع املتكرر مابني ادلراسة والالعاب والامترين والراحة
لتجديد نشاط امل من عناء العمل.
 - 3أن الافاكر والاراء اليت اندت هبا العلامء الانسانيون واليت توجب عىل املدارس تفهم خشصية لك طفل
عىل حده ،واحرتام الشخصية قد طبقها دافلرت يف مدرس ته.
 - جون ميلتون
الشاعر النلكزيي وهو من الغلة الالكسكني "  " 1674 – 1608ومع ذكل فأن اراؤه الرتبوية اكنت
تقترص عىل اهداف التعلمي عىل التحصيل العقيل وامنا لتحقيق هدف خلقي مع الاهامتم ابلناحيتني البدنية وامجلالية
وأمه اراءه -:
 - 1اختذ ميلتون الرتبية البدنية كوس يةل اساس ية لصقل القدرات الفردية واعدادها للناحية العسكرية من
خلل ممارسة الفرد لللعاب الشعبية واملشاركة ابملهرجاانت الرايضية .
 - 2اكن يعتقد بأن الرتبية البدنية تعمل عىل غرس الشجاعة والاقدام يف نفوس الش باب لتبث الروح الوطنية
.
 - 3اقرتح تعلمي الش باب يف ااكدميية ابتداء من املرحةل الثانوية وذكل من سن الثانية عرش ولغاية احلادية
والعرشين .
 - 4قسم املهنج ادلرايس اليويم اىل ثلث اقسام -:قسم ادلراسات ،قسم للمترينات البدنية ،قسم اىل
الواجبات الغذائية وخصص بعدها ساعة ونصف ملزاوةل الامترين البدنية.
 - لـــــوك
عامل نفيس من املدرسة التجريبية يف عمل النفس اليت تضم ايض ًا ( كوندايك ) يف فرنسا و( هرابرت ) يف
املانيا و( هيوم ) يف انلكرتا "  ،" 1704 – 1632وقد عكس لوك افاكرة يف مؤلفة " بعض الافاكر حول
الرتبية " وميكن تلخيص املبادئ الاساس ية لهذا الكتاب مبا ييل -:
 - 1مبدأ الشظف يف الرتبية البدنية .
 - 2مبدأ النفع يف الرتبية الفكرية .
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 - 3مبدأ الرشف يف الرتبية اخللقية .
وقد اعترب الفيلسوف النلكزيي أن اللياقة البدنية يه الاساس يف لك بناء تربوي واملثل الاعىل دليه هو
" العقل السلمي يف اجلسم السلمي " ،واكن لوك يويص مبامرسة الامترين البدنية لتطوير املهارات اخلاصة ابلس باحة
والرقص وركوب اخليل واملبارزة لعتقاده ابهنا رضورية للفرد من الناحية البدنية والصحية .
 - جان جاك روسو
وهو مؤسس النظرية الطبيعية وفلسفهتا "  1778 -1712وقد ارتبط الفكر احلديث يف القرن الثامن
عرش بأمس الفيلسوف والعامل الاجامتعي واملفكر احلــر وقد سامه مــع غرية مـــن الفرنس يني مثل ( فولتري )( ،
مونتس يكيو ) ،يف هتيئة اذهان الناس اىل الثورة الفرنس ية حيث هامج بعنف احلمك املليك الفردي املطلق اذلي
اكن سائد ًا يف ذكل الوقت .
والرتبية من هجة نظرة تس ند اىل ثلثة امور رئيس ية يه  ( -:الطبيعة ويقصد هبا طبيعة الناس  ،والناس
ويقصد به البيئة الاجامتعية ،الاش ياء البيئة الاجامتعية ) ،وقد قال ابن تربية البدن رمغ اعامهل يعترب جانب من
الرتبية وليس هذا لنه يضيف القوة والصلبة عىل الاطفال وحسب وامنا لها تأثريها الاكرب يف الاخلق .
قسم روسو مراحل تربية الفرد اىل مخس مراحل يف كتاب ( اميل ) -:
 - املرحةل الاوىل  -:من مودل الانسان حىت سن اخلامسة وفهيا جيب ترك الطفل حرا طليق ًا حىت يتعود عىل
مواهجة مشالك احلياة ذلكل فأنه يف حاجة اىل النشاط البدين .
 - املرحةل الثانية  -:من  12 – 5س نة والرتبية يف هذه املرحةل تربية بدنية وخلقية مفهنج الاعداد يشمل
الالعاب والمتثيليات والتدريب البدين .
 - املرحةل الثالثة  -:من  15 -12س نة ويرى روسو عدم اللجوء اىل الكتب لتعلمي الاطفال بل يؤكد عىل أن
الطبيعة يه موضوع ادلراسات اكجلغرافية والفكل واجلرب وان يكون اسلوب التدريس املامرسة العملية وجيب
تعويد الطفل يف هذه املرحةل عىل اخلشونة والتقشف من خلل ممارسة النشاط الزراعي واليدوي وتساعد عىل
تطوير لياقة بدنية .
 - املرحةل الرابعة  20 – 15 -:س نة جيب تعلمي الطفل ديني ًا وخلقي ًا وتعلمي القراءة وتذوق الفنون وممارسة
الامترين البدنية العنيفة .
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 - املرحةل اخلامسة  -:وفهيا يتطرق اىل اىل تربية املرأة واعدادها لتتحمل املسؤولية بعد الزواج واكن ينصح
ابلمترين البدين لغرض احملافظة عىل الرشاقة .
وقد تأثر الكثري من الباحثني ابراء روسو ويف مقدمهتم الاملاين يوهان برانرد بيدو ، 1790 – 1723
وقد طبق اراءه الرتبوية يف مدرسة ( الفيلنرثوبينام ) ،وصدرت هل العديد من املؤلفات ،وظهر اول برانمج
حديث للرتبية البدنية يف هذه املدرسة وقام الهيئة التدريس ية فهيا مبهمة التدريب والارشاف البدين.
 الرتبية البدنية يف الاقطار الاوربية بعد عام 1800
 الرتبية البدنية يف املانيا
اكنت املانيا يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش تضم حوايل  300دويةل ومدينة حرة حتمك من قبل
النبلء الاقطاعيني ومتأخرة من النوايح الاقتصادية والاجامتعية ،واختذ املصلحون الرتبية والتعلمي اكداة للقضاء
عىل الاقطاع واكنوا يؤمنون ابلراء الرتبوية القائةل ابن افضل طريقة للرتبية املتاكمةل املتوازنة اليت تشمل النوايح
البدنية والعقلية ،ومن هولء املصلحون اذلين تأثروا ابفاكر جان جاك روسو القائةل ابعتبار الرتبية البدنية جزاء
من الرتبية العامـــة وأصدر كتا ًاب كــــدر به رضورة ممـــــارس الركض والوثب والتسلق وغريهـــا من اللعاب.
واكنت لراء جون مسوث  1839- 1785دور ًا يف تطوير املفاهمي الرتبوية واكنت تكل الاراء منبثقة من
جممتعة اذلي اكن يعاين من الظمل ويعتقد ابن تغري احلاةل الاجامتعية ليكون الا عن طريق الرتبية ،أن هذه
ادلويلت واملدن اكنت متفرقة عام  1806عندما هامج انبليون بروس يا الملانية فدفعها بذكل اىل التفكري ابلوحدة
وتكوين جيش ًا ليلحق الهزمية بنابليون يف معركة الامم قرب مدينة ليزبك عام . 1813
أن حركة الرتبية البدنية يف املانيا ارتبطة ابحلركة الرتبوية الس ياس ية وعندما نشبت حرب التحرير س نة
 1813اكن فردريك من اوائل امللتحقني ابلقوات املسلحة احملاربة من اجل حترير املانيا من انبليون ،وظهرت
بعدها حركة امجلباز وتطورت وبذكل ربطت ثورة التحرر ابلرتبية البدنية وطبعت بطابع قويم يف املاين ،وقد
ححد فردريك اين اغراض الرتبية البدنية مبا ييل -:
 -اعتبارها وس يةل فاعةل ومؤثرة يف اعداد مواطنني لدلفاع عن الوطن ومنحهم القوة .
 -وس يةل تربوية تساعد عىل المنو الطفل وتطورمه وتساعدمه لتحمل املسؤولية .
لهذا فقد نشأت حركة امجلباز حتت شعار " حرية البدن ،قوة البدن والبرش ،واذلاكء ،والاعامتد عىل
النفس " ،واكن املنمتني الهيا يسعون اىل اكتساب اللياقة البدنية ووضعها فــي خدمـــة الوطن  ،وعلــى املس توى
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املدريس لـــــم حياول فــــردريك مشولها ابراءه لـــذا كـــانت حراكت امجلباز متحررة مـــــن النظمة املــــدرس ية،
وقـام ابصدار كتــاب ( دليل امجلباز للمدرسة ) واكنت اراءه تنحرص مبا ييل -:
 - 1وجوب اهامتم املدرسة ابلمنو الشامل للطفل بدني ًا وعقلي ًا واجامتعي ًا .
 - 2جيب ان تلقى الرتبية البدنية نفس الاعتبار مثل العلوم الاخرى.
 - 3جيب ان ميارسها امجليع ابس تثناء املرىض.
 - 4وضع برانمج تدرييب داخيل واخر يف الساحات املكشوفة.
 - 5ختصيص ساعة عىل الاقل يف اليوم ادلرايس ملادة الرتبية واخلربة يف املدارس الابتدائية ويقوم ابلتدريس
مدرسوا الفصل.
 - 6يرشف عىل تطبيق املهنج متخصصون يف الرتبية واخلربة يف الرتبية البدنية.
 - 7جيب ان يكون مهنج الرتبية البدنية متدرجا يأخذ بنظر الاعتبار التطور البايلويج ومراحل العمر للبنني
والبنات.
 - 8مشول مهنج المترينات البدنية عىل امليش.
 - 9جيب الا تطغي المترينات الشلكية عىل اللعاب والرقص والرايضة .
وهذه الاراء يه عىل النقيض من اراء اين لن س بيس يعترب الامترين ابعتبارها عنرص ًا تربو ًاي وليس معلية
اساس ية ذلكل يعتربها جز ًا ليتجزء من احلياة املدرس ية .
اما فون رونش تاين هو ضابط يف اجليش املاين "  " 1865 – 1810هو احد معارصين س بيس ومعل
عىل ادخال طريقة لينج السويدية وخاصة يف اجليش واملدارس وقد عني املعهد املليك املركزي للجمباز اذلي افتح
عام  1851واكن حتت ادارة مشرتكة من وزاريت احلربية والرتبية والا أن ارصاره عىل ان طريقة لنج السويدية
يه الافضل قد ااثرت معارضة هل من قبل أنصار اين وكذكل من رجال الطب ويف الهناية اضطر رونش تاين اىل
الاس تقاةل من املعهد عىل أراؤه وافاكره ظلت جزء من الرتبية البدنية والعسكرية واملدرس ية منذ عام 1870ولغاية
احلرب العاملية الاوىل.
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الرتبية البدنية يف ادلمنارك
اكنت الروح القومية يه اليت تتحمك ابلرتبية البدنية كام يه احلال يف اكرثية ادلول الاوربية واكنت
اهدافها تمنية اللياقة البدنية والقدرة القتالية لافراد الشعب ووضعها يف خدمة حتقيق الاهداف – الوطنية ذلكل
جند أن فرانس انختيجال اذلي يؤكد دامئ ًا ان احلركة الرتبية البدنية يه للغراض الرتبوية يغري ارائه نتيجة
الإحداث والظروف املس تجدة يف اوراب من اجراء اطامع انبليون العسكرية فتاخذت طابع ًا عسكر ًاي ذات
اغراض حمدودة ولكن افرنس يعود ارائه الرتبوية بعد انهتاء حرب انبليون ويبذل لك اجلهود لنرشها من خلل
املعهد اذلي افتتح عام  1799ويعترب اول معهد للتدريب انشأ يف اوراب يف ذكل الوقت ويف عام  1804عني
اس تاذ للرايضة ابجلامعة وبنفس العام عني مديرا للاكدميية الرايضية العسكرية .
ولقد لعبت دور ًا ابرز ًا يف نرش املفاهمي الرايضية بني صفوف القوات املسلحة حيث مضنت املفاهمي الرتبوية
النوايح الرتوحيية البدنية ويف عام  1808حتولت الااكدميية الرايضية العسكرية اىل املعهد املدين للمترينات
البدنية لعداد مدريس الرتبية البدنية ،وابلرمغ من الامترين البدنية اكنت مضن مناجه اعداد املعلمني منذ عام
 1818الا اهنا اكنت بدون مفردات ولغاية عام  1821عندما عني فرانس مرشف ًا للامترين البدنية املدنية
والعسكرية قام ابعداد دليل للامترين الابتدائية مث اعقبه بكتاب اخر عىل املس توى الثاين ،وتتضمن الامترين
السلمل املعلقة وصوارى التسلق ،وسلمل احلبال كام اكن الطلب ميارسون الوثب والقفز ،واجلرى ،والس باحة
وشد احلبل ...اخل.
ان مسرية الرتبية الرايضية يف احلقل ادلرايس يف ادلمنارك تبدأ منذ  1809عندما صدر قانون اعتبار مادة
الرتبية البدنية الزامية عىل طلب املدارس الثانوية مث اعقبه قانون اخر اصبحت مبوجب مادة الرتبية البدنية
الالزامية عىل املس توى التعلميي للطفال من سن السابعة حىت الرابعة عرش ولكن هذا القانون تعرث خلل
تطبيقة بعض اليش ولغاية عام  1828صدر ترشيع ًا لحق ًا اوجب تدريس مادة الرتبية البدنية عىل مجيع التلميذ
ولغاية عام  ، 1904أن حركة الرتبية البدنية يف ادلمنارك مرت مبراحل عديدة ومتباينة واكد ان يقيض علهيا يف
منتصف القرن التاسع عرش بعد موت املكل فردريك وجمي كريستيان الثامن اذلي امهل الرتبية البدنية ومل يقدم لها
الاس تاذ الاكيف لس مترارية تقدميها وتطورها مما ادى اىل اس تقاةل فرانس من معهد المترينات البدنية العسكرية عام
 1842واخفاق اذلين تولوا ادارة املعهد ابلحتفاظ ابلروح السائدة فيه وتطويرها .
واصبحت الرتبية البدنية مبثابة وس يةل حلفظ النظام او العقاب واس مترار احلال هكذا ولغاية عام 1864
اعيدت للرتبية البدنية اعتبارها ،عندما مرت البلد بظروف حربية أاثرت الشعور القومية دلى ادلمناركيني نتيجة
لضياع جزء من اراضهيا خلل حرهبا مع المنساء او بروس يا وجتدد الاهامتم هبا ابعتبارها وس يةل لعداد املواطنني
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بدنيا لدلفاع عن الوطن ،ويف عام  1884ادخلت متارين لنج السويدية اىل املدارس ادلمناركية واندية الرماية مث
اإىل اجلامعات.
 الرتبية البدنية يف السويد
يف اوائل القرن الثامن عرش فقدت السويد اجراء متعددة من مقاطعاهتا الواقعة يف القسم الرشيق
واجلنويب من البلطيق نتيجة احلروب مع روس يا واخذت اطامع روس يا يف الارايض السويدية يف الاتساع حىت
متكنت عام  1808من مض فلندة الهيا ،ان هذه احلاةل قد اججت روح ًا وطنية وقومية دلى الشعب السويدي
وقد سامه يف ترس يخها الفلسفة واملربني والقادة العسكريني وهتدف لهتيئة الشعب السويدي واعداده عسكر ًاي
لس تعادة اراضهيا من روس يا القصرية ،ذلا جند الش باب السويدي تأثر مبعتقدات وطنية تامتثل الاراء اليت حفزت
اين املانيا وربط بني الرتبية البدنية واحلراكت التحريرية القومية واكن من اثرت فيه هذه احلاةل وأهلم بريهرنيك
 ، 1839 – 1776اذلي اعتقد ابن الرتبية البدنية والاداب ميكن اعتبارها افضل وس يةل لبث امحلاس
والاندفاع لكتساب اللياقة البدنية خلدمة حتقيق الاهداف الوطنية ولهذا الغرض وضع برانمج خاص للتدريب
البدين اكتسب الكثري من الاشعار والقصص والمتثيليات متجد الابطال اضافة اىل البحوث اليت اعدها يف جمال
الرتبية البدنية ومهنا " دليل المترينات البدنية عام  ،1836ودليل املبارزة ابلسونيك يف نفس العام ودليل اجلندي
يف المترينات البدنية ومبارزة السونيك عام  1838والاسس العامة للمترينات البدنية .
أن لنج قد وضع مفهوم ًا متواز ًان للرتبية البدنية واكن يعتقد بأن الرتبية البدنية ميكن ان تعمل يف اربعة
اجتاهات ويه -:
 - 1العسكرية .
 - 2العلجية .
 - 3الرتبوية .
 - 4امجلالية .
ومما تقدم ميكننا الاس تنتاج ابن اغراض الرتبية البدنية يف راي لنج تسعى اىل تمنية بدنية وحصية وقدرة
واس تعداد للفرد لدلفاع عن الوطن ،ولجل وضع املناجه التدريبية بشلك حصيح وبدون تأثريات عىل القلب
واجلهاز العظمي والاهجزة الاخرى فقد قام ابجراء الكثري من التجارب والبحوث لهاذا الغرض كام اكن هيدف من
هذه ادلراسات لفهم اجلسم الانساين لتسهيل هممة وضع تكل الربامج اليت تتلمئ وقدرته وتطويرة البيلويج.
 الرتبية البدنية يف بريطانيا
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شهد القرن التاسع عرش فرتة اضطراب وعدم اس تقرار يف أكرثية ادلول الوربية ومشل ذكل بريطانيا أيضا
نتيجة الثورة الصناعية وحروب انبليون واكنت الرتبية البدنية يف أكرثية تكل القطار موهجة لتقوية القوة القومية
ولتدعمي الروح الوطنية وتمنية القدرة العسكرية والبدنية ،وإاما الانلكزي فقد اكنوا عىل النقيض من ذكل فقد اهمتوا
برتبية الشخصية وتمنية النوايح الاجامتعية واللياقة البدنية العامة.
ومع ذكل فأن ليعين انه مل تطرح اراء يف انلكرتة تدعوا اىل اعداد الرتبية البدنية ووضعها يف خدمة النوايح
العسكرية فقد أوىص لك من الكابس وماالكرن برضورة تدريب املدنيني عىل النوايح العسكرية اضافة اىل
العسكرين وقد وضع متارين خاصة للقوات املسلحة كام قام ابعداد وتدريب عدد من الضباط الصف وذلكل
اخذت اراؤه طريقها اىل اجلهات العسكرية .
ودل ارش يادل عام  1920ودرس الطب اضافة اىل اهامتماته ابلرتبية البدنية وقد معل لك مايف هجده جلعل
الرتبية البدنية علامً هل قواعده واصوهل ابعتبارها وس يةل تربوية وانشأ مدرسة خاصة للتدريب عىل السلح مث حولها
اىل قلعة للتدريب الراييض وارشف عام  1858عىل انشاء قاعة لتدريب يف جامعة اكسفورد ونرشو حبوهثم يف
الرتبية البدنية يف مقدمهتم كتابه ( نظم الرتبية البدنية النظرية والتطبيق ) عام  1869ويشمل ثلثة اجزاء رئيس ية
-:
 - 1التدريب والمنو البدين .
 - 2تدريبات امجلباز علمي ًا ومعلي ًا.
 - 3امللحق.
اكنت اراء مالكرن تنادى برضورة جعل الرتبية البدنية جزاء ًا من املهناج املدريس كام اكن من اراءه توس يع
قاعة الاس تفادة من الرتبية البدنية حبيث تشمل اضافة اىل اجملال املدريس والعسكري اىل املصانع ورجال الاعامل
وغريها ،وابلرمغ من اجلهود اليت بذلهتا يف سبيل ارائه يف الرتبية لكننا جند بريطانيا فامي بعد تأخذ ابساليب وطرق
لنج السويدية وتعمميها يف البلد .
 احلركة الاوملبية احلديثة
ارتبطت فكرة احياء الالعاب الاوملبية احلديثة ابلفرنيس " بيري دي كوبراتن " وأدرك كوبراتن يف مطلع
ش بابه مدى تأخري تطور احلركة الرايضية يف فرنسا اىل ادلول اجملاورة لها وخاصة يف املانيا وانلكرتة ذلكل معل
عىل تكوين مجعيات لللعاب الاوملبية الرايضية مضنت حوايل  200اند راييض فرنيس واكن أميان ( كوبراتن )،
بأن الرايضة وس يةل فعاةل لرفع املس توى الصحي والروح املعنوية دلى الشعب الفرنيس بعد احلرب الفرنس ية –
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الربوس ية اليت حدثت عام  1870وقد لكقته احلكومة الفرنس ية دلراسة املوضوع والاطلع عىل جتارب ادلول
الاخرى .
ويف فرتة  1887قامت البعثة الاملانية ابلتنقيب عن الااثر الاغريقية يف اليوانن وعرثت عىل بقيا ملعب
أوملبية اكمللعب الاومليب وبعض قطع احلجر اليت اكنت متثل خط اية الركض ،تبلورت دلى كوبراتن فكرة احياء
الالعاب الاوملبية وقد عكس تكل افاكرة يف حمارضة القاها يف  1892/11/25م ،يف احتاد العاب القوى
الفرنيس وقد تبينت احلكومة الفرنس ية الفكرة اإىل عقد مؤمتر دويل راييض دلراسة الفكرة بتارخي  /14متوز /
 1894م ،وحرضته تسع دول وايدته مخسه اخرى برسائل وفيه تقرر اقامة أو دورة اوملبية يف أثينا عام 1896
م ،ويف هــذا املؤمتر تشلكت منظمة لقيـــادة اللعاب الاوملبيـــة مسيـــت ابللجنـــة الاوملبية ادلولية مضن ( ) 15
خشص ًا ميثلون ( )12بدل ًا وأنتخب أول رئيس لها من اليوانن ( فيالكس ) وسكرتري ًا لها ( كوبراتن ).
 أمه واجبات اللجنة الاوملبية ادلولية
 - اقامة الالعاب الاوملبية بصورة منتظمة .
 - تعني ماكن اقامهتا وحتديد برانمج لك العاب يف لك دورة .
 - حتديد عدد املشاركني فهيا .
 - تسجيل وتدقيق الارقام القياس ية الاوملبية .
 - تقوية اوارص الصداقة بني الش باب يف العامل عن طريق الالعاب الاوملبية الرايضية.
 - حماربة المتزي العنرصي .
 العمل عىل ترس ي املبادى الاساس ية للحركة الاوملبية .
 التأكد عىل الهواية ومتابعت الاس تعدادات لقامت ادلورات الاوملبية لك اربع س نوات مرة واحدة.
 الرتبية البدنية يف العرص اجلاهيل
أن اغراض الرتبية البدنية يف العرص اجلاهيل تتخلص يف اعداد الناشئ حلياته املس تقبلية ومتكينه من
التفاعل مع جممتعة وتعلمية همن الاابء واملعارف واعداده الاعداد البدين وتدريبه عىل اس تعامل السلح وركوب
اخليل واساليب ادلفاع عن النفس والعشرية والقتال يف سبيل تربة الوطن ،ومن انحية اخرى جترى معلية تعلمية
وتعويده عىل التقاليد واملثل السائدة بني قومه.
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ومن هذا يتضح لنا بأن الارسة والعشرية لها ادلور الاسايس يف تربية الطفل البدوي وعىل يدي وادليه
يتعمل الصناعة البس يطة اليت حيتاهجا وحيتاج اىل اساليب ادلفاع عن النفس كام تطبعه القبيةل بطابعها وتفرض عليه
تقاليدها ،أما الطفل احلرضي فاكن خيضع
لعملية الرتبوية عىل أيدي معلمني متخصصني يف ذكل وجترى تكل العملية الرتبوية يف املدارس فيتعمل هبا الطفل
القراءة والكتابة واحلساب وشيئ ًا من الهندسة والفكل والطب والادب والتارخي .
واكن لعرب البادية اسوب وجمال أآدب تش به يف كثري من الوجوه الاندية اللغوية واجلامع العلمي اليت نعرفها
اليوم ،ويف الاسواق جيمتع الناس يف اوقات معينة للبيع والرشاء وغريها من الامور اليت اكنت سائدة يف ذكل
الوقت.
وميكن القول بأن العرب يف العرص اجلاهيل مارسوا التدريب البدين وعرفوا الالعاب الرايضية واملسابقات
لغرض تمنية الكفاية البدنية اليت تعترب حمل اعزتاز لك عريب مبا دليه من قوة وقدرة وجشاعة ووضع تكل الكفاية
البدنية حتت ترصف عشريته لدلفاع عن الوطن ضد الغارة املعادية علهيم واخري ًا مارسوا اجلانب الرتوحيي من
خلل معلية التدريب عىل السلح والصيد او خلل املسابقات اليت عرفوها اكخليل واملصارعة واملبارزة وامليش
والرماية وغريها اليت عرفها العرب املسلمني ايض ًا .
 الرتبية البدنية يف العرص الاسليم
اكنت اغرض الرتبية البدنية يف العرص الاسليم دينية ودنيوية ،واكنوا هيدفون اإىل اإعداد الفرد لعمل ادلنيا
والآخرة ،وجاء يف القران الكرمي " وأتبع فامي أاتك هللا ادلار الآخرة ول تنىس نصيبك من ادلنيا ".
وأوىص الرسول الكرمي محمد (ص) " ليس الشديد ابلرصع وأمنا الشديد من ميكل نفسه عند الغضب " وهبذا
يبني الرسول الاعظم جيب التحمك ابلنفعالت والتحيل ابلروح الرايضية اثناء اللعب ،وجاء بعد الرسول اخللفاء
الراشني اذلين اكدوا عىل ممارسة الرايضة من اجل الصحة العامة ويف سبيل اكتساب املسمل اللياقة البدنية
ووضعها يف سبيل اجلهاد يف سبيل هللا ،ذلكل عين املسلمون بعلوم ادلين والرشيعة كام عنوا بعلوم اللسان
والتارخي واجلغرافية والكميياء الطب.
ومن انحية أخرى ادرك املسلمون أمهية الصةل مابني اجلسم والعقل ذلا عنو ابجلسم والرتببية البدنية
لكتساب اللياقة البدنية الرضورية سواء اكن الغرض العسكري او الصحي او الرتوحيي والاجامتعي ،وقد شدد
العلامء املسلمون عىل عدم ارهاق اجلسم يف سبيل العمل وطالبوا بأعطاء اجلسم فرتة راحة رايضية ليس تطيع العقل
استيعاب العلوم كام أدرك املربون املسلمون أن طبيعة الطفل أن يكون نش يط ًا كثري احلركة ،وجاء يف اراءه محمد
بن أمحد الغزايل "  450هـ  1059-م " ،ينبغي عىل عىل الرتبية بصورة عام تكون برتبية الصبيان النوايح
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البدنية اىل جانب التعلمي العقيل والفكري ومن الادةل اليت توف  هذا الاهامتم قول سعد هللا بن جامعة دعوته اىل
عدم الارساف يف الطعام.
ومن هنا نرى اهتكامم العرب برتبية الناشئ وخاصة للعداد البدين وقد اقميت املدرسة النظامية يف ذكل
الوقت اليت اسست س نة  1067ميلدية واكنت حتوي اماكن خاصة لسكن الطلب وطعاهمم اضافة اىل نظام
الهيئة التدريس ية وقد تأثرت فيه الكثري من اجلامعات الاوربية .
 اللعاب الرايضية عنــد العرب
 - الفروس ية
للفروس ية والفرسان ماكنة ممتزية للعرب يف العرص اجلاهيل والعرص الاسليم اكن ادلفاع الضعيف والانتصار
للمرأة والشهامة ،واكن العرب يعلمون ابناهئم ركوب اخليل عند بلوغة الثامنة من العمر ويتدربون عىل فن
الفروس ية حىت اش هتر الكثري مهنم ورضبت هبم الامثال ومهنم  " -:ربيعة بن كرم،عامر بن ماكل  ،وعامر بن
الطفيل ،معر بن كعب ،وأمية بن حراثن الكناين ...اخل " وعندما جاء الاسلم أوجب تعلمي الفروس ية لطفال
املسلمني ،وقسم املسلمون الفروس ية اىل -:
 - ركوب اخليل والكر والفر.
 - الريم ابلقوس.
 - املطاعنة ابلرماح .
 - املداورة ابلس يوف.
واكن عىل الفارس ان يتعمل هذه الانواع الاربعة .
 - الــريم
اعطى العرب امهية للتدريب ومزاوةل ريم السهام والرماح لنه يشلك سلح ًا رئيس ي ًا يف صيدمه وحرهبم وقد
حث الرسول محمد (ص) عىل الريم ،واكنت اصول الريم عند العرب مقسمه اىل مخسة اقسام يه :القبض عىل
القوس ،العقد ،املد ،النظر ،والاطلق وأراكن الريم يه  :الرسعة ،شدة الريم ،الاصابة ،الاحزتار ،وقد
مارس العرب الريم للسهام يف مسابقاهتم وقسم اىل " :مسابقة الريم لبعد مسافة ،مسابقة اصابة الهدف وتنقسم
اىل ثلث اقسام -:
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 -1املبادرة -:الفائز هبا من يصيب الاهداف مخسة مرات من عرشين رمية قبل غرية.
 -2املفاضةل  -:الفائز هبا من فضل صاحبة أو فاضةل ابإصابة أو اإصابتني أو ثلث اإصاابت من عرشين رمية.
 -3احملاطة -:الفائز هبا من متكن من الريم واصابة الاهداف بنس بة معينة يتفق علهيا من عدد معني قبل
املنافسة .
 - املبارزة  -:اكن العرب يف اجلاهلية يتدربون عىل الزنال واملقارنة واملبارزة ابلس يف من نعومة اظفارمه لدلفاع
عن كياهنم ضد الاعداء وبعد ظهور الاسلم زاد الاهامتم املسلمون ابملبارزة ابلس يف وتطوير اساليبة ،وتعترب
املبارزة ابلس يف من احب رايضة للعرب يف العرص اجلاهيل والعرص الاسليم.
 - الرمح  -:اكن العرب يصنعون من قناة يف رأسها حرب حادة والقناة غالب ًا من اخلشب الربدي القوي ،واكن
يس تعمل من قبل املشاة والفرسان وافضل الرماح دلهيم يه الرماح الطويةل ويسموهنا" السمر العوايل" .
 - مسابقة امليش  -:مارس العرب مسابقة امليش واكنت حتتل دلهيم ماكنه ممتزية.
 - مسابقة الإبل -:عرف العرب هذا الرضب من املسابقات ومازالت متارس حىت الوقت احلارض يف اجلزيرة
العربية.
 - املصارعة -:

عرف العرب املصارعة منذ قدمي الزمان ويه تشمل -:

 -1الظهارية  -:يه الرصاع عىل الظهر .
 -2القرطي  -:الرصاع عىل القفا .
 -3الهضة  -:ويه انه اذا رصع خصمه جثا عليه.
 -4الشغلفة  -:اذا مسك مصارع خصمه من اخللف ورصعة.
 -5الشغزبية  -:لوي رجل اخلصم ابس تعامل الرجل.
وهناكل عدة مصطلحات تطلق عىل املساكت ووضعيات املصارة  ،أن السبب الرئييس لهامتم العرب ابملصارعة
هو اكتساب القوة واخلفة واللياقة للناحية العسكرية .
 - الس باحة  -:عرف العرب الس باحة ومارسوها والااثر املكتشفة تدل عىل هناكل انواع خمتلفة من
الس باحة اليت مارسها العرب قدمي ًا.
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 - ادلحو  -:وهذه اللعب يه ابلصل لعبة الكولف .
 - العرد  -:هو قذف احلجر او التطوحي به اىل ابعد مسافة .
 - الصيد  -:اكن الصيد من امه رضوب الرايضة عند العرب سواء يف العرص اجلاهيل او الاسليم واكن
لطبيعة بلدمه وطبيعة عيشهم ولدلفاع عن الانفس من خطر احليواانت .
 - الربع -:رفع اجحار متفاوتة الثقل ويتدرب الشخص عىل رفعها وأول من زاولها جابر بن عبد هللا الانصاري .
 - الطبطابة  -:ويه لعبة تس تعمل فهيا كرة صغرية ومرضب يتكون من مقبض من اخلشب وفيه ش باك
جمدول من العصب وهل يف اسفهل مقبض ويس تعمل لرضب الكرة الصغرية.
 - النفاز -:تش به القفز العريض .
 - املواغدة  -:مسابقة تشمل الريم والركض .
 أس ئةل متنوعة
س -:1الرتبية البدنية يف اجملمتع البدايئ ثلث اإغراض رئيس ية ؟.
 - الغرض البييئ .
 - الامتسك الاجامتعي.
 - الرتوحي .
س  -: 2أهمت املرصيون ابلامترين العلجية ؟.
ج  /وذكل ابعتقادمه بأن امخلول سببه عدم قيام الهجزة ادلاخلية للجسم بوظيفهتا مما أدى اإىل ظهور الإمراض .
س  -:3اهامتم املرصيون أو رجال ادلين القدماء ابملصارعة؟.
ج  /وذكل لهنا جزء من املراس مي ادلينية اليت اكنت تقام مبناس بة عيد رأس الس نة املرصية.
س  -:4اهامتم املرصيون القدماء ابلرتوحي؟.
ج  /لن الشعب املرصي اكن ميا ُل للمرح والفاكهة .
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س  -: 5اكن ا إلس بارطيون جيرون اختبارات دورية عىل الش باب ؟ .
ج  /وذكل لغرض الاطلع ومعرفة مدى الاس تعداد وقابلية الش باب لدلفاع عن ادلوةل .
س  -: 6اكن الفرد يف العرص الثيين الثاين يركز عىل تمنية قدراته وقابلياتة لتصنيف التقدم اذلايت ؟.
ج  /وذكل من اجل اإعداده كرجل حكمي وعدم تطوير النوايح اليت تساعده كرجل عامل حيث أن الرتكزي أصبح
عىل الربامج الرتبوية العلمية وإاهامل برامج الرتبية البدنية .
س  -:7منو الاجتاه الفلسفي اجلديد يف العرص الثيين الثاين ؟.
ج  /وذكل بسبب الاهامتم ابلربامج الرتبوية العلمية وتركزي الفرد عىل الاهامتم لتمنية قابلياتة يف التقدم اذلايت .
س  -:8ابتعاد اجملمتع الثيين عن الإميان ابملثل العليا اليت امجع علهيا املربون الاوئل ؟.
ج  /وذكل بسبب ظهور أو منو الاجتاه الفلسفي اجلديد أو ارتباط الثنني بأهداف ادلوةل وجشعه عىل العمل
إلش باع رغباته واختيار حياته الشخصية .
س  -:9مل تعد ادلورات الاوملبية واملهرجاانت الرايضية تثري اهامتم الثنني ؟.
ج  /وذكل لقتصارها عىل احملرتفني وأصبح الاحرتاف الراييض هممة مرموقة دلى الشعب .
س  -: 10ماهية أمهية اإقامة همرجاانت اوملبيا ؟ .
ج  /إازاةل احلواجز اليت أقاهما التليني والاسربطيني واليت اكنت متنع املواطنني من املشاركة يف همرجاانت اوملبيا ،
تلىش المتزي الطبقي وأصبحت املسابقات الاوملبية من حق املشاركة فهيا .
س  -: 11اكن العامل ادليين أثرة يف الرتبية البدنية عند العراقيني ابلظافة اإىل العامل العسكري ؟.
ج  /وذكل لن أعطيت للمصارعة القدمي دلفع العراقيني ملزاولهتا لهنا اكنت تشلك الساس يف اإعداد املقاتل
العرايق لن القتال قدميا اكن يعمتد عىل الاشتباك القريب .
س  -:12اكنت صفات الفرد الروماين تثري املرء عىل الاحرتام أكرث من احملبة ؟.
ج  /وذكل للن اخلشونة اكنت من ممزيات الفرد الروماين اذلي افتقر اإىل امليول امجلايل والفكري .
س  -: 13افتقر الشعب الروماين اإىل اللعاب العنيفة ؟.
ج  /وذكل لن من صفات الروماين اكنت تثري يف املرء عىل العموم الاحرتام أكرث من احملبة .
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س -: 14اإقبال الرومان عىل مشاهدة النازلت ادلموية ؟.
ج  /وذكل لهنا اكنت تثري فهيم نزاعات عدوانية حربية .
س  -: 15قهل الاهامتم ابلرتبية البدنية يف العرص الروماين احلديث ؟.
ج  /وذكل بسبب ازدايد اهامتم الرومان ابلرتبية العقلية والاعامتد عىل اجليش احملرتف.
س  -:16نصح جاليوس مبامرسة العاب الكرة ؟.
ج  /ابعتبارها أفضل الامترين اليت تؤثر يف مجيع أجزاء اجلسم لهنا حقيقة وميكن مزاولهتا يف خمتلف الظروف
ومجليع الجزاء ولتتطلب أدوات كثرية ولتعرض صاحهبا اإىل اخلطر .
س  -: 17ماهية رشوط الاشرتاك يف همرجان اوملبيا ؟.
ج  /تسجيل امسه يف وقت معني قبل الس باق ،اإن يبقى عىل التدريب ثلثني يوم ًا  ،اإن يكون حتت إارشاف
املدربني واملس ئولني اذلين امض مايقارب عرشة أشهر من التدريب للمشاركة يف ادلورة .
س  -: 18ظلت املرأة اليواننية يف ش به عزهل عن اجملمتع الراييض ؟ ،مل يسمح للمرأة الإغريقية يف الاشرتاك يف
همرجان اوملبيا .
ج  /وذكل ابعتقادمه ابن الزوجة الاكمةل يه اليت تنرصف للهامتم ابلبيت وزوهجا وا إلرشاف عىل تربية الطفال
.
س -: 19اختريت أماكن امجلنازيوم ابلقرب من املعابد ؟
ج  /وذكل لعتقادمه ابن الارتباط الوثيق بني النشاط الراييض واملعتقدات ادلينية .
س -: 20مل تقترص واجبات امجلنازيوم عىل النوايح الرايضية ؟.
ج  /وذكل لعتقاد الإغريق وإادراكهم لمهية الرتبية الرايضية والرتبية اخللقية والفنية ومجيع جوانب احلياة اليت
اكنت تدرس فهيا .
س -:21ماهية واجبات الرتبية البدنية اليت جاء هبا ديك لود ج اين ؟.
ج  /اعتبارها وس يةل فعاةل ومؤثرة يف اإعداد املواطنني لدلفاع عن الوطن ،كذكل اعتبارها وس يةل تربوية تساعد
عىل منو الطفال وتطورمه وتساعدمه يف اعامتدمه عىل حتمل املسؤولية مس تقب ًل .
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س  -:22ماهو الفرق بني سبياس وفردريك ؟.
ج  /فردريك اجتاه اإىل اجلانب العســكري للتحرر ،س بايس اجتاه اإىل اجلانب الرتبوي وليس للجانب الس يايس .
أنسب الس نوات التالية اإىل املدن ادلورات اليت أقميت فهيا -:
ادلورة

الس نة

املدينة

1

1896

أثينا

2

1900

ابريس

3

1904

سانت لويس

4

1908

لندن

5

1912

س توكهومل

6

1916

برلني

7

1920

بلجياك

8

1924

ابريس

9

1928

أمسرتدام

10

1932

لوس اجنلوس

11

1936

برلني

12

1940

طوكيو

13

1944

روما
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14

1948

لندن

15

1952

هلس نيك

16

1956

ملبورن

17

1960

روما

18

1964

طوكيو

19

1968

مكس يكو

20

1972

ميوخن

21

1976

مونرتايل

22

1980

موسكو

23

1984

لوس اجنلوس

24

1988

س يؤول

25

1992

برشلونة

26

1996

لوس اجنلوس

27

2000

س يدين

28

2004

أثينا

29

2008

أيكس

30

2012

لندن
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