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 التربٌة البدنٌة فً المجتمع البدائً

لم ٌسجل االنسان االول ولائع حٌاته فً المجتمعات البدنٌة الى ان علماء االثار   

واالنثروبولوجٌا )علم االجناس البشرٌة( لد اهتدوا من خالل دراستهم العلمٌة الى ان االنسان 

 البدائً لد مر فً حلمات تطوره فً ثالث مراحل:

 المرحلة االولى

 المرحلة الثانٌة

 الحجري المدٌم ٌنتمٌان الى العصر

 معرفة العلماء إلى هؤالء توصل الحدٌث ولمد الحجري العصر إلى تنتمً الثالثة المرحلة  

 التً ولألدلة للمصادر رستهم ا د خالل من البدائً بالعصر ارتبطت التً والحمائك األحداث

  .فحصها و جمعها من تمكنوا

 لدٌما عاشت البدائٌة لد المبائل أن على تؤكدالبدائٌة   المجتمعات فً التربٌة تارٌخ رسة ا د و  

البدائٌة   المجتمعات فً التربٌة مظاهر إن التعمٌد، و من خالٌة حٌاة لبل التارٌخ ما عصور فً

  :رئٌسٌتٌن  هما عملٌتٌن فً تركزت لد

 تتمٌز ال مباشرة العملٌة  بصورة الحٌاة ضرورٌات على للحصول الفرد إعداد :األولى -  

 .للتربٌة العملٌة الجانب ٌمثل وهو لائم، هو ما تطوٌر أو محاولة بالتفكٌر

 الجانب مل ي ما الجماعة، وهو إطار الممبولة فً المٌم و الطرق ل ع الفرد تدرٌب :الثانٌة -  

 .النظري للتربٌة

 هذه فً السائدة التربٌة طبٌعة فإن البدائٌة، المجتمعات فً التعلٌمٌة النظم لؽٌاب ونظرا

 ثم من تعلٌمٌة، و مؤسسات وجود لعدم ذلن و الالشعوري التملٌد تتعد مرحلة لم المجتمعات

 فً التربٌة هدؾ كان ولذا .الممارسة و التملٌد على لائما  البدائٌة المجتمعات فً التعلٌم أصبح

 .و الروحٌة المادٌة بٌئته و الفرد بٌن باالنسجام و التوافك تحمٌك هو البدائٌة المجتمعات

 التدرٌب و التلمٌن على تعتمد كانت التً و البدائٌة المجتمعات فً التربٌة خصائص أهم ومن

 :التالٌة الخصائص الالشعوري، التملٌد المعلً و



 لعدم األسرة المجتمع و على تمع التربٌة مسؤولٌة كانت إذ ممصودة، ؼٌر بطرٌمة تتم تربٌة -

 .العملٌة بتلن للمٌام العصر ذلن فً تربوٌة أو تعلٌمٌة وجود مؤسسات

 نشاط الكبار من به ٌموم مما المتعلم تملٌد و المعلٌة الخبرة خالل من تتم مباشرة ؼٌر تربٌة -

 .الروحٌة حاجاتهم أو الفٌسٌولوجٌة حاجاتهم أو البدنٌة إلشباع حاجاتهم

 تسعى العصر ذلن فً التربٌة كانت إذا التطوٌر، او التعدٌل أو التؽٌٌر على تتطلع ال تربٌة -

 .التعدٌل أو التؽٌٌر محاولة دون الجماعة فً السائد الفرقرار الستم

تعبٌر  األجناس علماء أطلك لد ورار بإص التؽٌٌر تناهض جماعات تظهر كانت ثم من و -

 .الجماعات تلن )التخلؾ الثمافً( على

 أن البدائً اإلنسان على حتمت فمد لذا و بالموة، تتهم كانت البدائٌة المجتمعات فً الحٌاة و -

 أو ؼذائه على البحث بؽرض ذلن و ...ٌصطاد و وبرلص ٌسبح و ٌتسلك و ٌجري، و ٌمفز

 .الشالة الحٌاة عناء من نفسه التروٌح عن بهدؾ أو المفترشة من الحٌوانات ذاته عن الدفاع

 المصرٌة الدولة عصر فً الرٌاضة ممارسة إن :المدٌمة مصر فً للرٌاضة التربوي البعد

 المدماء المصرٌون سجله بما محتفظة اآلثار و الشواهد ل زات ال حٌث حمٌمة تارٌخٌة، المدٌمة

 .معابدهم وفً ممابرهم نراجد على

 بأن )الصملً )تٌودور ذكره حٌث عهدهم فً الرٌاضة من التربوي المصد إنكار ٌمكن ال و

 حرٌة من المساواة لدم الشعب على أبناء من ٌومه موالٌد معه نشأ لد سٌزوٌس المصري الملن

 بتناول ألحدهم ٌسمح ٌكن لم تنمطع )بحٌث ال مٌثاق أسا على ٌدربون كانوا أنهم و الراي ،

 .مرات( عدة اإلستاد ٌمطع أن بعد إال اإلفطار

 منهاج كان و التعلٌم( )بٌت تسمى كانت المدٌمة مصر فً المدرسة أن المؤرخٌن بعض ذكر و

 والرٌاضة والسباحة الحساب و الكتابة و راءةوالم السلون أدب و الدٌن، على ٌشتمل راسة الد

 .األولٌة المدارس فً ذلن و البدنٌة،

 :المدٌمة مصر فً للرٌاضة االجتماعً البعد

 جزءا تكن لم أنها إلى مشٌرٌن المدٌمة مصر فً البدنٌة التربٌة عن األجانب المؤلفٌن بعض كتب

 بعض فتطوٌر الٌومً أنشطة العمل الستكمال أداة ببساطة كانت لكنها تعلٌمٌة أي منظومة من

 فٌها ٌشترن التً البدنٌة األنشطة أنماط فً واضحا تأثرا  ٌؤثر المؤسسات االجتماعٌة و النظم



 لم تعلٌمٌة فرص العلٌا للطبمات أتٌح فلمد .باالختٌار أو سواء بالتوجٌه طبماتهم بمختلؾ الناس

 و الفراعنة طبمة طبمً( حٌث شبه )أو طبمً بنظام محكومة كانت مصر ألن و .دونهم لمن تتح

 هم و الدنٌا الطبمة هً و والصناع، الفالحٌن من الشعب أبناء بمٌة و العلٌا، الطبمة هً النبالء

 المفضلة لدى الرٌاضة هو الصٌد كان و وجودها مشكوكا فً الوسطى الطبمة األؼلبٌة، وكانت

 .البحري أو البري الصٌد سواء العلٌا الطبمة

 :المدٌمة مصر فً الرٌاضة ألوان و مظاهر

 لبل سنة آالؾ ثالثة من أكثر منذ البدنً النشاط و الرٌاضة أهمٌة إلى المدماء المصرٌون تفطن

 بٌن العاللة الوطٌدة أدركوا و والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة لفكر األولى اللبنات المٌالد، ووضعوا

 :نجد واأللوان المظاهر هذه بٌن من العمل والنفس وسالمة الجسم سالمة

 و النمور و األسود مطاردة و بصٌد ٌمومون واألعٌان والوجهاء النبالء كان :الصٌد رٌاضة

 المدماء المصرٌٌن أن الثابت من و .برٌة الحٌوانات بمختلؾ تعج مصرراء كانت صح و الظباء

 السهم، الفرٌسة )الشبان، الموس، بحسب ذلن كان و األدوات للصٌد من العدٌد استعملوا

 ظفاؾفً  مورس و تعداه بل فمط البري الجانب فً الصٌد ٌمتصر المدربة(. ولم الحٌوانات

 .والبرن والمستنمعات رش ا األح فً تعٌش الطٌور التً صٌد كذا و والبحار األنهار

 ٌوجد و .الرٌاضٌة األلعاب من لعدد لعب كأداة الكرة المدماء المصرٌون عرؾ :الكرة ألعاب

لش  من أو النخٌل ألٌاؾ من تصنع كانت اللعب التً راتك من كبٌرة أعداد المصري بالمتحؾ

 ممارسة أثبتت التً المناظر أهم من الجلد و من بمعتان حولها ٌخاط و تكور حٌث الشعٌر

 أللعاب بالكرة. المصرٌٌن

 الكرة لمؾ و برمً تممن الفتٌات بعض تصور لوحة -

 .زمٌالتهن ظهور ركبن لد و الممررة الكرة بتلمً لمن الفتٌات أن تبٌن أخرى لوحة -

 فك و الرجال و والنسوة األطفال فٌها ٌشترن و المنزل خارج تلعب الكرة ألعاب كانت لد و -

 معٌنة. لواعد

 لدماء أن المدماء وٌبدو المصرٌٌن عند الرٌاضة ألوان أبرز من المصارعة كانت :المصارعة

و  إبراز الموة ٌتطلب ما كل إلى تسلٌتهم فً كانوا ٌعمدون الشعب عامة سٌما ال و المصرٌٌن

 .إلٌهم الرٌاضات أحب من المصارعة كانت لذلن .الممدرة إظهار



 :وبابل)العراق( آشور فً البدنٌة التربٌة

 وهً بابل، نٌنوى، أشور،  بحضارة الفرات و دجلة نهٌر بٌن تمع التً المدٌمة الحضارة تعرؾ

 كان و الشرلٌة، الدول مختلؾ بٌن المدٌم الزمن فً التجارٌة أهمٌته له مولع جؽرافً ذات بالد

المدٌمة،  الدٌنٌة األعٌاد و بالمناسبات األنشطة من الكثٌر ارتبطت و .الؽزاة أنظار محط دوما

 هذه شعوب ألدمت فمد .العسكري االستعداد فً سبٌل البدنً النشاط من ألوانا مارسوا كما

البدنٌة،  اللٌالة بتنمٌة المتصل الرٌاضً البدنً و النشاط ألوان ممارسة على المنطمة

 وبخاصة الصٌد، فً أسالٌبهم لهم كانت الحادة، و اآلالت استعمال و والمالكمة كالمصارعة

 و األسمان مارسوا صٌد كذلن و فراؼهم، أولات فً بدنٌة تدرٌبات مارسوا األسود، كما صٌد

 وسا در كانوا ٌتلمون العلٌا الطبمات شباب أن إلى تشٌر دالئل وجدت ولد .المائٌة األلعاب بعض

 من ٌعتمد هنان أن كما الخٌل، ركوب و السهم بالموس و الرماٌة البدنٌة والتمرٌنات السباحة فً

 إلى فنملوها الجلساسٌة، األولمبٌة األلعاب هً مٌراث إنما بالٌونان المدٌمة األولمبٌة األلعاب أن

 .المدٌمة الٌونان

 :المدٌمة والهند الصٌن فً الرٌاضٌة و البدنٌة التربٌة

 فً واضحة جوانب بعدة تمٌزت لمد و اإلنسانٌة، الثمافات ألوان أعرق من الصٌنٌة الثمافة تعد

 الكونفشٌوسٌة، وهً بالبوذٌة الصٌنً الشعب ؼالبٌة وٌدٌن .التروٌحٌة و األلعاب والفن األدب

الصٌنً   التراث فإن ذلن مع و البدنً الجانب على و الذهنً الروحً الجانب تؽلب تعالٌم

 اهتمام على الجلٌة واآلثار الواضحة حافل بالدالئل علٌه المحافظة و نشاطه و بالبدن المتعلك

 البدٌنة . بالثمافة الصٌنٌة الشعوب

 التراث أن الرسمً، إال التعلٌم سٌالات فً بسٌطا اهتماما نالت البدنٌة التربٌة أن من بالرؼم و

 التدلٌن عن تشرٌحه و و الجسم عن ممتازة ومعلومات بأفكار ٌزخر والعالجً الصٌنً الطبً

  .أسالٌبه و وفنونه عن االسترخاء أفكار و الفٌزٌمً والعالج

 اسم تحت الرهبان أحد ضعه و العالجٌة للتمرٌنات نظام ظهر المٌالدي الخامس المرن فً و

 إلى تؤدي الحركً النشاط بأن للة الصٌن أهل اعتماد أساس على ضعت و لمد فو و الكونػ

 السدٌد الذهنً بالتركٌز التمرٌنات هذه اتصفت لمد و األمراض إلى و بالتالً الجسم خمول

 و .فو المعاصرة الكونػ لعبة أصل هو النظام وهذا .تنظٌمه و للتنفس معٌنة لواعد ووضعت

 كاستخدام الحربٌة رت ا بالمها الصلة ذات التدرٌبات البدنٌة بعض الصٌنً الجٌش جنود تلمى



 تنافسً بطابع تتصؾ هذه األنشطة كانت و بذلن المتصلة رت ا والمها الخٌل ركوب السٌوؾ و

 و السهم و والرماٌة بالموس الرلص تضمن خاصا تعلٌما الطبمات العلٌا فً الشباب تلمى كما

 تشع تعالٌمه التً إل تشٌر هً  فو رطور اإلمبرا عن آثار الخٌول، وهنان ذات العربات ركوب

 نظام هنان كان أنه وٌعتمد( .السمن صٌد منها ) المنص، معٌنة رٌاضة ألوان ممارسة على

 الرٌشة للمالكمة، المصارعة، المدماء الصٌنٌٌن ممارسة على دالئل هنان أن كما .تعلٌمً لذلن

 .المدم كرة من أشكال وشكل باأللدام، الطائرة

 :المدٌمة الهند فً الرٌاضٌة و البدنٌة التربٌة

 الهنود ٌؤمن و بها، النشاط ألوان كافة وعلى المدٌمة الهند على الدٌنً الفلسفً المناخ سٌطر

 البدنً مناهضة للنشاط تعالٌم تتضمن العمائد هذه فإن تعلم وكما و الهندوسٌة، بالبوذٌة

من  عدٌدة ألوان وعلى بدنٌة، لواعد على ٌشتمل الهندي التراث فإن ذلن مع و والرٌاضً،

 ألوان بعض عرفوا لد الهنود أن األثرٌة أفادت البحوث لمد و الطموسً، الرلص أبرزها الرلص

 واألكروبات األلعاب مثل ت المدٌمة،ار الحضا فً حٌاتهم من كجزء التسلٌة على سبٌل الرٌاضة

 .هندي عاالسٌوؾ اختر أن المعروؾ من و والمبارزة السباحة الخٌل و ركوب و المالكمة و

 الرٌاضة من عدٌدة المدماء أللوان الهنود ممارسة على أدلة هنان أن رجع ا الم بعض وتذكر

 .المصارعة مارسوا كما الخٌل، تجرها التً والعربات المحارٌث سباق فلكلورٌة مثل أول ذات

 )الٌونان(: اإلغرٌمٌة الحضارة فً والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة

 األوربٌة تار الحضا ألؼلب األساسً المصدر المدٌمة( هً )الٌونان اإلؼرٌمٌة الحضارة تعتبر

 التروٌحٌة كالصٌد الرٌاضات من عدٌدة ألوانا اإلؼرٌك مارس ولمد .المعاصرة والؽربً

 ملعبها مدٌنة لكل وكان الحرة األولات فً كانت تمارس أنشطة وهً والسباحة، الفروسٌة

 أنه المعروؾ من و خاصة، بطموس دٌنٌة مصحوبة كانت التً األلعاب هذه الخاص إللامة

 والٌات فً تمام الرٌاضٌة كانت المسابمات من بأنواع ارتبطت مناسبات دٌنٌة عدة هنان كانت

المرن  منتصؾ فً بدأت المدٌمة لد األولمبٌة األلعاب أن إلى رسات ا الد أؼلب تشٌر و .معٌنة

 الولت بمرور اإلٌلٌٌن لكن على ممتصرة كانت و سنوات، أربعة كل سهل أولمبٌا فً ن.ق 31

 ٌرجع )المشاهدة( فمد النساء على محضورة وكانت الشعوب الٌونانٌة، سائر فٌها ٌشارن أصبح

 من به تتصؾ لما هو ذلن مرد أن أو عراة األجسام وهم ٌلعبون كانوا الرٌاضٌٌن أن إلى هذا

 عن تعبر التً راسة بالدالجدٌرة  النماذج أحد أثٌنا و إسبرطة فً الرٌاضة وتعد .عنؾ و لسوة

 وااللتصادي االجتماعً السٌاسً بالنموذج الرٌاضة فً العامة المشاركة نمط عاللة



 :إسبرطة فً البدٌنة التربٌة

 كما الجلد، ٌتطلب مما الجبال بٌن الوعر بالمولع تأثرت لد و اإلؼرٌك دوٌالت إحدى كانت و

 أباح .والعبٌد السادة هما، واضحتٌن طبمتٌن أو لسمٌن إلى الناس النظام االجتماعً لسم

 السبل بكل فٌه ٌسمح والمصارعة المالكمة بٌن ٌجمع الرٌاضة من لاسٌا نوعا اإلسبرطٌون

 فً ز ا بار مكانا الصٌد احتل و .مستدٌمة بعاهة إلصابته ذالن أدى لو و الخصم للتؽلب على

  .الفراغ أولات فً ٌمارس كان و التربٌة

 :أثٌنا فً البدنٌة التربٌة -

 فمد فٌها، كثٌرا  أثرت التً العوامل من المتوسط البحر شاطئ على الجؽرافً أثنٌا مولع كان

 المتوسط البحر حوض تار بحضا اإلتصال ثمة من و المالحة، ازدهار على ذلن شجع

 عن عرؾ لمد بمٌمتها و إٌمانا و فٌها حبا الرٌاضة ٌمارسون األثٌنٌون كان ( و .فنٌمٌا مصر،)

 الحرٌة هً السائدة اإلدٌولوجٌة كانت و العملً البحث و بالمعرفة شؽفهم المدماء األثٌنٌٌن

  .والدٌممراطٌة

 بشؽؾ الرٌاضة ممارسة على ٌمبلون الشباب جعل مما دٌنٌة، منزلة الرٌاضٌة األلعاب كانت و

 و بدنٌا و عملٌا إعداد أعد لد أن ٌكون بعد ألثٌنا بالوالء ٌمسم الشاب كان حٌث حب كبٌر، و

 الكتابة و السباحة تعلٌم الصبً بوجوب تمضً سولون إلى نسبت لوانٌن هنان أن كما .خلمٌا

 لألثٌنٌٌن والحضارة حفظ الذي األمر الرٌاضٌة، األلعاب و البدنٌة الموسٌمى والتربٌة و واألدب

 .عظٌما تراثا اإلؼرٌمٌة

 :المكتشفة واآلثار المدٌم العراق حضارة فً البدنٌة التربٌة

 معتمدا   العملٌة الحٌاة فً طرٌمة ٌشك الناشئ جعل الى تهدؾ التربٌة كانت العصور هذه فً

 بملوكهم المتعلك رسة التارٌخ ا ود الكتابة بتعلٌم فماموا الكهنة، التربٌة مهمة نفسة وتولً على

 إلٌجاد البدنٌة التربٌة ٌشجعون السومرٌٌن وكان الحماسٌة الشعر والمصص وعرفوا وابطالهم

المطعة  تدل و بهم، المحٌطة واإلخطار األجنبٌة من اإلطماع دولتهم إلسناد الموٌة الجٌوش

 الممبرة فً علٌها عثر والتً المتال أسالٌب بعض على أور( رٌة ا ) باسم المعروفة األثرٌة

 م. ق االول االلؾ مطلع وفً .النسور( )نصب لجش فً علٌها عثر التًالمطعة  وكذلن الملكٌة

 الثانً والعامل الحربٌة، واألبراج الحصون ومنها االسلحة من صنع الكثٌر من االشورٌن تمكن

 وادي الرافدٌن حضارة فً رضً ا لأل الطبٌعة بسبب البدنً وذلن باالعداد العناٌة لدٌهم الممٌز



 مما للمصارعة الكهنة مزاولة فً وتمثل البدنً اإلعداد دعم على أثرة الدٌنً العامل وكان ،

 - :كانت المدماء رلٌٌن ا الع لدى البدنً االعداد اؼراض بأن المول ٌمكننا تمدم

  . العسكري الغرض -

 . الدٌنً الغرض -

 . البٌئً الغرض -

 فكانت المدبم رق ا الع حضارت فً اكتشفت التً االثار اهم اما

 على بنسلفانٌا جامعة اساتذة من سباٌزر الدكتور لبل من خفاجً منطمة فً م، 1936 عام عثر -

 ع م،.ق 2600 الى وٌمدر زمنها الثانً السومري السالالت فجر عصر الى تعود لطعة أثرٌة

 ٌحاول أبماء منهما كل اذ رسه، أ فوق جرة مهما كل ٌحمل برونزي لمصارعٌن تمثال شكل

وبهذا  بالخصم التوازن أخالل ٌحاول منهما كل أن نستدل على مسكتهما ومن رسه أ فوق جرته

 رٌاضة عن ولوانٌنها ممارستها تختلؾ فً لدٌهم كانت المصارعة رٌاضة أن الى نتوصل

  . الٌوم المصارعة

 المالكمة تارٌخ فً لفاز الدم واستعملو المالكمة زولوا ا لد السومرٌٌن بأن التمنٌات أثبتت -

 على عثرة الركبة وكذلن لحد تمتد تنورة من تتكون بالمالكمٌن خاصة ٌلبسون مالبس وكانوا

 .المالكمة( ) النزال بداٌة ٌمثل أسطوانً ختم

 رلً ا الع المتحؾ فً توجد التً الرخام من لوح من االسفل المسم فً االثرٌة المطعة تمثل اذ -

 حلامر من ثالث مراحل على وهً السومري العصر الى تعود رٌاضٌة فٌها مشاهد التً

 كسر مركزثمل الثانً والشكل المسكة من التحضٌري المسم االولى الوضعٌة تمثل اذ المصارعة

  . بتطبٌمها المائم وأنتصار المسكة تمثل أنتهاء الثالثة والمرحلة المصارعة فً الخصم

 التهٌؤ وضعٌت فً مصارعٌن ٌمثل مشهد علٌها نمش الحجر من مناوح كسرة على العثور -

  .م.ق 2600 الى تارٌخها ٌعود احمر فً تل ل للنزا

 

 

 



 :اإلغرٌك عند البدنٌة التربٌة

 االكثر وعلى واحد جنس من لٌس وهم واالوربٌة الهندٌة اللؽات تتكلم التً االلوام من االؼرٌك

 االلوام مع كرٌت من والسٌما وااللوام المٌنٌة المتوسط االبٌض البحر كعرق ثالثة عروق من

  .االرٌة

 جزٌرة شبه الى المدٌم اإلؼرٌمٌة المبائل هاجرت لمد :الهومٌري العصر فً البدنٌة التربٌة

 اسٌا الى منها وصول البعض حتى والسهول االنهار متبعة جنوبها الى اوربا شمال من الٌونان

  .الٌونان بالد الى منها ولسم كرٌت الى جزٌرة االخر والبعض الصؽرى

 تهٌئة الجل البدنً االعداد اساسها تربوٌة اسس على ٌعتمد مطلما   حكما   الهٌلٌنٌون اتبع لمد

 اعداد المجتمع هذا فرد فً كل على وجب لذا المتالٌة، البدنٌة الموة على لوي ٌعتمد مجتمع

 كانت للؽرض البدنٌة التربٌة بأن نفهم هذا من الخصم على للمتال والتؽلب ٌؤهله اعدادا   جسمه

 البدنٌة لوته ضوء على تحدد المجتمع فً منزلة الفرد وكانت األساس بالدرجة العسكري

 والتدرٌب الوطن عن للدفاع جندٌا  مؤهال   مواطن كل أصبح المفهوم هذا المتالٌة، وفك وممدرته

  .والسرعة والمطاولة والرشالة كالموة البدنٌة اللٌالة عناصر اساسه رفع والذي المتواصل

 - : ٌلً بما الهومٌري العصر فً البدنٌة التربٌة ممٌزات حصر ٌمكن تمدم ومما

 الموة تطوٌر وهدفها العسكرٌة بالروح تتمٌز كانت العصر ذلن فً وااللعاب رٌاضة ال أن -

 .والتروٌح الفراغ ولت أشؽال الولت وبنفس والتفوق البدنً

للفوز  فٌها تتنافس التً الوحٌدة الفئة ورؤسائهم الفرد كان إذ استعراضً طابع ذو كانت أنها -

  .المختلفة الرٌاضٌة بالببطوالت

 بمصد ذاتً بدافع علٌها وظروفهم فالبلوا المواطنٌن حاجات تطلبه لما مالئمة كانت انها -

  . البدنٌة لٌالتهم المحافظة على

عرفها  التً بالطرٌمة الفنً، التدرٌب واالعداد لعملٌة الدلٌك بالمعنى تنظٌم العصر فً ٌكن لم -

  .التالٌة العصور فً اإلؼرٌك

 ٌمتد اسبرطة مدٌنة نفوذ أخذ المٌالد لبل الثامن المرن بداٌة فً : اسبرطة فً البدنٌة التربٌة -

 الجنوبً النصؾ تشمل التً الكونٌا على السٌطرة من تمكنت حتى لها المجاورة المناطك الى

 حوالً المٌالد لبل الثامن المرن بداٌة فً كان اسبرطة سكان أن عدد البلمان، جزٌرة شبة من



 االسبرطٌٌن عدد بٌنما سٌطرتهم تحت وضعت المدن التً سكان من أكثرهم نسمة ملٌون ربع

 الدولة على المسٌطرة العسكرٌة ٌشكلون الطبمة كان لذا نسمة االلؾ تسعة ٌتجاوز ال األصلٌٌن

 كان الهومٌرٌن، من اجدادهم والمتوارثة بهم الخاصة والسٌاسٌة االجتماعٌة التمالٌد لتطبٌك

 لادر جٌش لوي اعداد لؽرض العسكري الؽرض هو البدنٌة والتربٌة التربٌة من االساسً الهدؾ

  .اإلؼرٌمٌة أهدافهم تحمٌك على

 : بماٌلً فكانت الدولة من المعد التدرٌبً البرنامج ممٌزات أهم أما

 .التدرٌب اساس على ٌستند كان أسبرطة فً التدرٌبً البرنامج -

 والمالكمة والمصارعة والسباحة العرٌض والوثب المتال وفنون الركض على ٌشمل البرنامج -

  . الكرة والعاب وركوب الخٌل

 .والجنس العمر حٌث من البٌلوجً التطور االعتبار بنظر تدرٌجٌا   اخذ التدرٌبً البرنامج -

 . العام البدنً االعداد وتمارٌن والوثب كالركض للصؽار تعطى التمارٌن -

 العضلٌة والموة المهارة المواطن أكساب منها الممصود كان اسبرطة فً البدنٌة التربٌة أن -

 على التحمل. والمدرة

 .العسكري للؽرض الدولة لخدمة تستخدم لم اذ لها اللٌمة والمطاولة والموة السرعة اكتساب أن -

 السابعة حتى أمهم رعاٌة فً ٌضلون والبنات األوالد كان :البدنٌة والتربٌة األثٌنٌة التربٌة -

 ممتصر امها من وماتتعلمة البٌت سجٌنة فكانت البنت أما اللعب، فً الحك لهم العمر، االوالد من

  . الوالدان ٌمرره الزواج وكان االعتٌادٌة البٌئة وتعلمها الواجبات أعدادها على

 واجبه السٌرة طٌبٌن المعلمٌن من احد ٌد على ٌوضعون المدرسة سن ٌبلؽون عندما االوالد اما

 الدولة علٌها التشرؾ حرة التربٌة كانت الحسنة، االخالق تلمٌنهم عام وبشكل تحسٌن سلوكهم

 تربٌة هدفها الفكرٌة بالناحٌة اهتمامهم من أكثر الخلمٌة بالناحٌة االولى تهتم العصور وفً

 والجمناستن، الموسٌمى : هما اثٌنا فً للتربٌة الركنان االساسٌان العلماء، صالحٌن مواطنٌن

 وبعض والكتابة رءة ا الك بتعلٌمة المعلم بموم كان االبتدائٌة المدرسة الطفل دخول وعند

 رسة ا بد ٌبدء سنٌن الطفل ثالث على تمضً أن وبعض والرسم والهندسة الحساب فً الدروس

  .واالودٌسا بااللٌاذة جاء وما وخاصة الشعر وحفظ رء ا الشع

 



 : االول االثٌنً العصر فً البدنً التربٌة -

 أسس من جذورها تستمد أسبرطة مدٌنة وحضارت حضارتها كانت أثٌنا تارٌخ بداٌة فً

 فً تسعى وأسبرطة أثٌنا كل اخذت ذلن بعد ولكن االولى المرون فً واحدة وخاصة حضارٌة

 كان لذا التربوٌة النواحً الى منهما كل بنظرة ومتأثرة الخاصةزته  ا ممی له مجتمع تكوٌن

  .االسبرطً المجتمع من واكثر تمدما   رطٌا   ا دٌمك اكثر المدٌم االثٌنً المجتمعا

 :وهً االول االثٌنً المجتمع تمٌز ممٌزات هنالن

 وتفرغ الدولة فً االعمال كافة تحملت التً العبٌد طبمة من كانوا اثٌنا فً السكان اؼلبٌة أن 1.

 . االخرى الجوانب فً الدولة لخدمة االثٌنٌن

 اخذت بعد فٌما التً أتٌكا بمماطعة الخاصة المدٌمة التربٌة لوانٌن لدٌهم كانت أثٌنا فً 2.

  . البدنٌة والتربٌة الرٌاضً النشاط نحو اتجاه المجتمع فً التربٌة أصول

 . والمراءة السباحة ٌتعلموا أن شً كل ولبل االطفال على 3.

 توضع التدرٌبٌة رمج ا الب أن على ٌدل مما الرٌاضٌة رس ا المد على تشرؾ الدولة كانت 4.

  . المواطنون علٌها ٌشرؾ حرة النحو ومدارس الموسٌمٌة رس ا المد نجد بٌنما لبلها، من

 والعملٌة البدنٌة النواحً فً المتوازن المتكامل المواطن أٌجاد هو الجدٌدة التربٌة من الهدؾ 5.

  . والجمالٌة والمعنوٌة

 :الثانً االثٌنً العصر -

 العصر فً أثٌنا فً الرٌاضٌة والتربٌة التربٌة مفاهٌم على التؽٌر بعض حدث العصر هذا فً

 االوئل األثٌنٌون بها أمن التً العلٌا بالمثل االٌمان عن الثانً االثٌنً المجتمع أبتعد ولد الثانً،

  -:بماٌلً الفترة هذه فً االثٌن المجتمع تمٌز من االمور ولؽٌرها لهذا

 حكٌم كرجل العداده الذاتً، التمدم لتحمٌك ولابلٌاته رته ا لد تنمٌة على ٌركز الفرد كان 1.

  . العلمٌة رمج ا الب على والتركٌز عامل كرجل اعداده فً تساعد التً النواحًتطوٌر  وعدم



 العمل على وشجعة الدولة بأهداؾ االثٌنٌن أرتباط اضعؾ لد الفلسفً االتجاه هذا نمو أن2 .

  . الشخصٌة اهدافه واختٌار الفردٌة حاجاتهاشباع  على

 الرٌاضً رؾ ا االعت صفة ظهر البدنً التدرٌب خالل من بالشباب العناٌة لعدم نتٌجة 3.

  .وظائفهم بحكم المختصٌن على البدنً التدرٌب والتصر

 الدٌنً الطابع االحتفاالت فمدت لذا ومربحة مرمولة مهنة الرٌاضً رؾ ا االعت أصبح 4.

 . ءاوالشر للبٌع لابلة سلع الرٌاضٌٌن ولابلٌاترت  ا لد وتحولت

 الفٌاسوؾ ومنهم الفالسفة بعض ظهر فمد العصر هذا فً وٌة الترب للفلسفة نتٌجة 5.

  . الموانٌن كتاب وفً الجمهورٌة فً عكسها التربوٌة وافكارة افالطون،

 .بالرجال أسوة البدنً للتدرٌب رة أ الم ممارسة ضرورة افالطون راء أ من 6.

 :الهٌلٌنٌة المومٌة األلعاب

 ا م خالل من م،.ق السادس المرن فً االؼرٌك لدى متمدمة مرحلة الرٌاضٌة االلعاب بلؽت

 مختلؾ فً والرٌاضٌة الدٌنٌة واالعٌاد المهرجانات فً الرٌاضٌة المسابمات واجراء زولتهم

 من الكثٌر دفع مما الرئٌسٌة المهرجانات بمٌة عن أولمبٌا وتمٌز مهرجان والمماطعات، الدوٌالت

 بأنهاء والتفكٌر للتألؾ مجال اٌجاد من مما سهل فٌه للمشاركة السعً والمماطعات المدن

 فً ماٌجري رر ا غ على وأعٌاد رٌاضٌة مهرجانات بأٌجاد التفكٌر ثم ومن وحروبهم خالفاتهم

 تلن وكانت ومهرجان بناثٌا، بٌثٌا، ومهرجان نٌمٌا، ومهرجان أٌثمس، مهرجان فظهر أولمبٌا

 أعتبار هذه وٌمكن واحدة مرة سنوات اربع كل اي وأخر أولمبٌا مهرجان مابٌن تمام المهرجانات

  .بطالاال العداد تمهٌدٌة رٌاضٌة رت ا دو بمثابة رت ا الدو بٌن الوالعة المهرجانات

 : فكانت االولمبٌة االلعاب فً ركة المشا نتائج اهم

 فً والؽربٌة الشرلٌة – رت ا المستعم واهل االؼرٌك الى التابعة الممطاعات سكان اشتران -3

 تمنع كانت والتً واالسبرطٌٌن االٌلٌنٌٌن ألامها التً الحواجز حةاز ا لد االولمبً المهرجان

 وبذلن والنبالء رر ا االح منهم كان من اال االولمبً المهرجانفً  االشتران من المواطنٌٌن

  . العنصري التمٌز تالشتى



 أب شهر من الممرٌة االٌام فً االولمبً المهرجان الامة على ٌحرصون االؼرٌك كان -2

  .سنوات اربع ودورٌا   كل واٌلول

 السادس أو عشر الخامس الٌوم الى عشر الحادي أو العاشر الٌوم فً المسابمات عادة تبدأ -1

  . عشر

 الوالئم وألامة الرٌاضٌة السبالات وألامة ربٌن ا الك تمدٌم احتفاالت تشمل الخمسة اٌام كانت -4

 . بالنصر احتفال  

 وعرض ربٌن ا الك وتمدٌم الضحاٌا ونحر الدٌنٌة الطموس االول الٌوم فً الختام ٌكون -5

  .المتسابمٌن مواكب

 :فهً للمشاركة المتبعة الشروط اما

 لبل معٌن ولت فً أسمة تسجٌل بااللعاب المشاركة على تستوجب والشروط التعالٌم كانت -

  .المهرجان بداٌة لبل ٌوما   ثالثٌن التدرٌب فً ٌمضً وان السباق

 العشرة ماٌمارب لبل من أمضوا لد الذٌن والمسئولٌن المدربٌن رؾ ا اش تحت التدرٌب ٌكون -

  .الدورة فً للمشاركة والتدرٌب االعداد فً اشهر

 وذلن المشاركة او بالمشاهدة لها الٌسمح الرٌاضً، المجتمع عن معزولة شبه رة أ الم كانت -

  .الطفل وتربٌة منزلها لتدبٌر تنصرؾ التً هً الكاملة الزوجة بان باعتمادهم

 خاصة أولمبٌة دورة الامة تمرر حتى طوٌلة لفترة الرجال على ممصورة المومٌة االلعاب ظلت -

 لصٌرة لمسافات الركض مسابمات على لاصرة النساء المبارٌات وكانت )هٌرا( عٌد فً للنساء

  .االولمبٌة الرجال مبارٌات بعد اٌلول شهر فً تجري

 . خارجً عدو مع حرب حالة فً البالد كانت ولو تمام االولمبٌة االلعاب -

 :الرومانً العصر فً البدنٌة التربٌة

 كان التً االسبرطٌة التربٌة روما عرفت لمد : المدٌم الرومانً العصر فً البدنٌة التربٌة -

 التً االثٌنٌة التربٌة سادت ولد الجمهورٌة، عهد فً العسكرٌة واالعداد البدنٌة التربٌة ؼرضها

 هذا فً االوالد تربٌة مهمة االباء تولى النواحً، كافة من اعدادا  متكامال   الفرد اعداد الى تهدؾ

 وخلمٌة عسكرٌة تربٌة اخر بتعبٌر أو والصحً االعداد العسكري فً تنحصر كانت التً العصر



 الرومان حٌاة فً بالؽة اهمٌة االعداد العسكري كان لذا االمبروطورٌة وتكوٌن التوسع لتحمٌك

  :هً العصر هذا زت ا ممی اهم ومن المدٌم العصر فً

 لٌكون المواطن العداد والصحة والتحمل والشجاعة الموة على منحصر الشباب تربٌة كانت 1.

  . الرومانً للشباب االولى المهنة هً الحرب الن محاربا  

 واالربعٌن السابعة لؽاٌة عشرة السابعة السنة من الرومانً للجٌش التجنٌد فً الدخول ٌكون 2.

  . المحاربٌن مصاؾ فً دخولهم عند للشباب سنوٌا   احتفاال   وٌمام العمر من

 المواسم بأعٌاد مرتبطة االلعاب كانت أذ حٌاتهم من جزء هً وااللعاب المهرجانات كانت 3.

  .لاللهة ربٌن ا االق وتمدٌم الدٌنٌة بالطموس ارتبطت المجتمع وبتطور رعٌة ا الز

 من الخشونة كانت لذا المحبة، من اكثر رم ا االحت الى المرء تثٌر الرومانً صفات كانت4 .

  . والفكرٌة للجمالٌة المٌول الى الى أفتمر ولهذا الرومانً زت ا ممی

 الخشبٌة والخٌول رئس ا والع والعربات االطواق تشمل كانت االطفال االلعاب أهم من 5.

  .والطٌور والمطط الكالب مثل الحٌوانات وتربٌة

 -: فهً والنشاط الحركة تشمل كانت التً االلعاب اهم ومن

 وٌكرر الحائط، الى اٌها موجها   المفتوحة بالٌد الكرة ضرب الالعب ٌحول وفٌها - : الكؾ كرة -

  . رت ا الم من ممكن لدر اكبر هذا فً وٌستمر االرض الكرة تالمس أن بعد العملٌة

 برمً اللعبة وتبدأ مثلث رس أ فً منهما كل ٌمؾ العبٌن بثالثة تلعب - : الترٌجون لعبة -

  . واحد ولت فً ثالث أو كرتٌن ولمؾ

 بعضهم الالعبون ٌواجه وان التنس، ملعب الى الرب ملعب فً تجري - : السفٌروماكاي لعبة -

  البعض

 من الكرة لذؾ بعد اللعبة هذه زولة ا م فً واالساس بالصوؾ محشوة كرة - : الهارباستم لعبة -

 بالموة اللعبة هذه اتسمت ولد وسطهم فً وٌمؾ منهم اخذها ٌحاول خصم وهنالن اخر الى العب

  . خاللها المصارعة مسكات تستعمل احٌانا   والعنؾ وكانت

 ونمت الرومانٌة رطورٌة ا اإلمب اتسعت عندما :الحدٌث الرومانً العصر فً البدنٌة التربٌة -

 علمائها مهمة فأصبحت واالؼرٌمٌة الشرلٌة المدٌم بالحضارة واتصلت ونفوذها ولوتها أمكانٌاتها



 ورجال والفالسفة بالعلماء االستعانة بعد المدٌمة والمعلومات عن الكتب النمل بل االبتكار لٌس

 رت ا الحضا تلن عن نملوا لذا حروبهم بٌدهم خالل اسرى ولعوا الذٌن ضمن كانوا الطب

  .العلمٌة االدبٌة او او الدٌنً النواحً من كانت سواء فأئدة ذو بأنه ماشعروأ

 - : كانت العصر هذا زت ا ممی اهم ومن

 أدت التً الخاطئة السٌاسة بسبب والتصادٌة اجتمعاعٌة ظروؾ انشأت الفتوحات بسبب 1.

  .رطورٌة ا االمب سموطالى  بالتدرٌج

 نظام فً والتفسخ التداعً ظهور بدأت الرومانٌة رطورٌة ا االمب من االخٌرة الفترة فً 2.

  .البالد الى الهمجٌةالمبائل  وتدفك الدولة

 فً وانؽماسهم المدٌمة والتمالٌد والعادات الصارمة الخلمٌة الضوابط عن الرومان ابتعاد 3.

  . رطورٌة ا االمب سموط الى اداء الحرٌات وسلب والحكم االداري الجهاز وفساد الترؾ

 االنحالل الى اضافة الموالٌد معدل وانخفاض والطالق العائلً التفكن من كبٌرة نسبة ظهور 4.

 .الدٌنً

 أهمٌة من للل مما المعترؾ الجٌش على واالعتماد العملٌة بالتربٌة االهتمام الرومان ازداد 5.

 .البدنٌة التربٌة

 . فمط المحترفون الٌها ٌنظر فكان البدنٌة للتربٌة المتزنة المٌم إلى العصر هذا افتمر 6.

 . العبٌد او االسرى أو المحترفون بها ٌموم للتسلٌة وسٌلة كانت االلعاب أن 7.

 - : تشمل كانت الخاصة االلعاب اما

 .المسرحٌات عرض وتشكل المواطنٌن بعض ٌنظمها التً - : براٌفت العاب -

 من السٌرن العاب وتتألؾ رطوري ا االمب العهد فً كبٌرة شعبٌة ولها -: السٌرن العاب -

  .والعبٌد واالسرى المحترفٌن مابٌن وتجري المصارعة زالت ا ون العربات سباق

 الحٌوانات مابٌن أو المفترسة والحٌوانات االسرى مابٌن احٌانا   وتجري الحٌوانات مصارعة -

 . المفترسة



 1800 عام بعد أوروبا فً البدنٌة التربٌة

 حوالً تضم عشر الثامن المرن من الثانً النصؾ فً ألمانٌا كانت :ألمانٌا فً البدنٌة التربٌة

 االلتصادٌة النواحً من ومتأخرة االلطاعٌٌن النبالء لبل من تحكم حرة ومدٌنة دوٌلة 300

 ا باال ٌؤمنون وكانوا االلطاع على للمضاء كاداة والتعلٌم التربٌة واتخذ المصلحون واالجتماعٌة،

 البدنٌة النواحً تشمل التً المتوازنة المتكاملة طرٌمة للتربٌة افضل بان المائلة التربوٌة رء

 التربٌة باعتبار المائلة روسو جان جان بافكار تأثروا الذٌن المصلحون هوالء ومن والعملٌة،

 والوثب ممارس الركض ضرورة به كدر كتابا   وأصدر العامة التربٌة من زء ا ج البدنٌة

  .األلعاب من وؼٌرها والتسلك

 اال تلن وكانت التربوٌة المفاهٌم تطوٌر فً ر   ا دو 1839 – 1785 سموث جون رء ا ال وكانت

 اال الٌكون االجتماعٌة الحالة تؽٌر بان وٌعتمد الظلم من ٌعانً كان الذي مجتمعة منبثمة من رء ا

 نابلٌون هاجم عندما 1806 عام متفرلة كانت والمدن الدوٌالت أن هذه التربٌة، طرٌك عن

 فً بنابلٌون الهزٌمة لٌلحك جٌشا   وتكوٌن التفكٌر بالوحدة الى بذلن فدفعها األلمانٌة بروسٌا

  1813 عام الٌبزن مدٌنة لرب االمم معركة

 حرب نشبت وعندما السٌاسٌة التربوٌة بالحركة ارتبطة المانٌا فً البدنٌة التربٌة حركة أن

 تحرٌر اجل من المحاربة المسلحة بالموات الملتحمٌن اوائل من فردرٌن كان 1813 سنة التحرٌر

 بالتربٌة التحرر ثورة ربطت وبذلن وتطورت الجمباز حركة بعدها نابلٌون، وظهرت من المانٌا

 ٌلً بما البدنٌة التربٌة رض ا اغ ٌان فردرٌن ححد ولد فً المانً، لومً بطابع وطبعت البدنٌة

: -  

 .الموة ومنحهم الوطن عن للدفاع مواطنٌن اعداد فً ومؤثرة فاعلة وسٌلة اعتبارها -

 . المسؤولٌة لتحمل وتساعدهم وتطورهم الطفل النمو على تساعد تربوٌة وسٌلة -

 واالعتماد والذكاء، والبشر، البدن لوة البدن، حرٌة " شعار تحت الجمباز حركة نشأت فمد لهذا

 الوطن خدمة فً ووضعها البدنٌة اللٌالة اكتساب الى ٌسعون الٌها المنتمٌن وكان ،" النفس على

 الجمباز حركات كانت لذا رءه ا با شمولها فردرٌن ٌحاول لم المدرسًالمستوى  وعلى ،

 رءه ا ا وكانت ( للمدرسة الجمباز دلٌل ) كتاب ولام باصدار المدرسٌة، األنظمة من متحررة

 :  ٌلً بما تنحصر

 . واجتماعٌا   وعملٌا   بدنٌا   للطفل الشامل بالنمو المدرسة اهتمام وجوب -



 .االخرى العلوم مثل االعتبار نفس البدنٌة التربٌة تلمى ان ٌجب -

 المرضى باستثناء الجمٌع ٌمارسها ان ٌجب -

 .المكشوفة الساحات فً واخر داخلً تدرٌبً برنامج وضع -

 االبتدائٌة المدارس فً والخبرة التربٌة لمادة رسً ا الد الٌوم فً االلل على ساعة تخصٌص -

 .الفصل مدرسوا بالتدرٌس وٌموم

 .البدنٌة التربٌة فً والخبرة التربٌة فً متخصصون المنهج تطبٌك على ٌشرؾ -

 رحل ا وم الباٌلوجً التطور االعتبار بنظر ٌأخذ متدرجا البدنٌة التربٌة منهج ٌكون ان ٌجب -

 .والبنات للبنٌن العمر

 .المشً على البدنٌة التمرٌنات منهج شمول -

 . والرٌاضة والرلص األلعاب على الشكلٌة التمرٌنات تطؽً اال ٌجب -

 ر   ا عنص باعتبارها التمارٌن ٌعتبر سبٌس الن ٌان رء ا ا من النمٌض على هً رء ا اال وهذه

  . المدرسٌة الحٌاة من الٌتجزء ز   ا ج ٌعتبرها لذلن اساسٌة عملٌة ولٌس تربوٌا  

 سبٌس معاصرٌن احد هو " 1865 – 1810 " المانً الجٌش فً ضابط هو رونشتاٌن فون اما

 الملكً المعهد عٌن ولد والمدارس الجٌش فً وخاصة السوٌدٌة لٌنج طرٌمة ادخال على وعمل

 الحربٌة زرتً ا و من مشتركة ادارة تحت وكان 1851 عام الذي افتح للجمباز المركزي

 من له معارضة اثارت لد االفضل هً لنج السوٌدٌة طرٌمة ان على رره ا اص أن واال والتربٌة

 المعهد من االستمالة الى اضطر رونشتاٌن النهاٌة وفً الطب رجال من وكذلن ٌان أنصار لبل

 ولؽاٌة 1870 منذ عام والمدرسٌة والعسكرٌة البدنٌة التربٌة من جزء ظلت وافكاره رؤه ا أ على

  .األولى العالمٌة الحرب

 الحال هً كما البدنٌة بالتربٌة تتحكم التً هً المومٌة الروح كانت :الدنمارن فً البدنٌة التربٌة

 الشعب رد ا الاؾ المتالٌة والمدرة البدنٌة اللٌالة تنمٌة اهدافها وكانت االوربٌة الدول اكثرٌة فً

 ان دائما   ٌؤكد الذي ناختٌجال فرانس أن نجد لذلن الوطنٌة – االهداؾ خدمة تحمٌك فً ووضعها

 والظروؾ اإلحداث نتٌجة رئه ا ا ٌؽٌر التربوٌة رض ا هً لالغ البدنٌة التربٌة الحركة

 رض ا اغ ذات عسكرٌا   طابعا   العسكرٌة فتاخذت نابلٌون اطماع رء ا اج من اوربا فً المستجدة



 لنشرها الجهود وٌبذل كل نابلٌون حرب انتهاء بعد التربوٌة رئه ا ا ٌعود افرنس ولكن محدودة

 ذلن الولت فً اوربا فً انشأ للتدرٌب معهد اول وٌعتبر 1799 عام افتتح الذي المعهد خالل من

 الرٌاضٌة لالكادٌمٌة ر ا مدی عٌن العام وبنفس بالجامعة للرٌاضة استاذ عٌن 1804 عام وفً

  . العسكرٌة

 ضمنت حٌث المسلحة الموات صفوؾ بٌن الرٌاضٌة المفاهٌم نشر فً ز   ا بار ر   ا دو لعبت ولمد

 الرٌاضٌة االكادٌمٌة تحولت 1808 عام وفً البدنٌة التروٌحٌة النواحً المفاهٌم التربوٌة

 من وبالرؼم البدنٌة، التربٌة مدرسً العداد البدنٌة المدنً للتمرٌنات المعهد الى العسكرٌة

 مفردات بدون كانت انها اال 1818 عام منذ اعداد المعلمٌن مناهج ضمن كانت البدنٌة التمارٌن

 باعداد لام والعسكرٌة المدنٌة للتمارٌن البدنٌة مشرفا   رنس ا ؾ عٌن عندما 1821 عام ولؽاٌة

 الساللم التمارٌن الثانً، وتتضمن المستوى على اخر بكتاب اعمبه ثم االبتدائٌة للتمارٌن دلٌل

 والمفز، والجرى، الوثب ٌمارسون الطالب كان كما الحبال وساللم التسلك، وصوارى المعلمة

  .الخ... الحبل وشد والسباحة

 صدر عندما 1809 منذ تبدأ الدنمارن فً رسً ا الد الحمل فً الرٌاضٌة التربٌة مسٌرة ان

 اخر لانون اعمبه ثم الثانوٌة المدارس طالب على زمٌة ا ال البدنٌة التربٌة مادة اعتبار لانون

 سن من لالطفال التعلٌمً المستوى على زمٌة ا االل التربٌة البدنٌة مادة بموجب اصبحت

 عام ولؽاٌة الشً بعض تطبٌمة تعثر خالل المانون هذا ولكن عشر ربعة ا ال حتى السابعة

 عام ولؽاٌة التالمٌذ على جمٌع البدنٌة التربٌة مادة تدرٌس اوجب الحما   تشرٌعا   صدر 1828

 ٌمضً وكاد ان ومتباٌنة عدٌدة رحال ا بم مرت الدنمارن فً البدنٌة التربٌة حركة أن ، 1904

 الذي الثامن كرٌستٌان ومجً فردرٌن الملن موت بعد عشر التاسع المرن منتصؾ فً علٌها

 الى ادى مما وتطورها تمدٌمها ررٌة ا الستم الكافً االستاذ لها ٌمدم ولم البدنٌة اهمل التربٌة

 ادارة تولوا الذٌن واخفاق 1842 عام العسكرٌة البدنٌة معهد التمرٌنات من رنس ا ؾ استمالة

 لحفظ وسٌلة بمثابة البدنٌة التربٌة وتطوٌرها وأصبحت فٌه السائدة بالروح باالحتفاظ المعهد

 اعتبارها، البدنٌة اعٌدت للتربٌة 1864 عام ولؽاٌة هكذا الحال رر ا واستم العماب او النظام

 جزء نتٌجة لضٌاع الدنماركٌٌن لدى المومٌة الشعور أثارت حربٌة بظروؾ البالد مرت عندما

العداد  وسٌلة باعتبارها بها االهتمام وتجدد بروسٌا او النمساء مع حربها خالل رضٌها ا ا من

 المدارس الى السوٌدٌة لنج تمارٌن ادخلت 1884 عام وفً الوطن، عن للدفاع بدنٌا المواطنٌن

  .الجامعات إلى ثم الرماٌة الدنماركٌة واندٌة



 من متعددة رء ا اج السوٌد فمدت عشر الثامن المرن اوائل فً :السوٌد فً البدنٌة التربٌة

 واخذت روسٌا مع الحروب نتٌجة البلطٌك من والجنوبً الشرلً المسم الوالعة فً مماطعاتها

 الٌها، فلندة ضم من 1808 عام تمكنت حتى االتساع السوٌدٌة فً رضً ا اال فً روسٌا اطماع

 ترسٌخها فً ساهم ولد السوٌدي لدى الشعب ولومٌة وطنٌة روحا   اججت لد الحالة هذه ان

 ا الستعادة عسكرٌا   السوٌدي واعداده الشعب لتهٌئة وتهدؾ العسكرٌٌن والمادة والمربٌن الفالسفة

 رء ا تتماثل اال وطنٌة بمعتمدات تأثر السوٌدي الشباب نجد لذا المصٌرة، روسٌا من رضٌها ا

 اثرت من وكان المومٌة التحرٌرٌة والحركات البدنٌة التربٌة بٌن وربط المانٌا ٌان حفزت التً

 ٌمكن واالداب البدنٌة التربٌة بان اعتمد الذي 1839 – 1776 بٌرهنرٌن وألهم هذه الحالة فٌه

 االهداؾ تحمٌك لخدمة البدنٌة اللٌالة الكتساب واالندفاع الحماس وسٌلة لبث افضل اعتبارها

 االشعار من الكثٌر اكتسب البدنً للتدرٌب برنامج خاص وضع الؽرض ولهذا الوطنٌة

 البدنٌة التربٌة مجال فً التً اعدها البحوث الى اضافة االبطال تمجد والتمثٌلٌات والمصص

 ودلٌل نفس العام فً بالسونكً المبارزة ودلٌل ، 1836 عام البدنٌة التمرٌنات دلٌل " ومنها

  . البدنٌة للتمرٌنات العامة واالسس 1838 عام السونكً ومبارزة البدنٌة التمرٌنات فً الجندي

 فً تعمل ان ٌمكن البدنٌة التربٌة بأن ٌعتمد وكان البدنٌة للتربٌة متوازنا   مفهوما   وضع لد لنج أن

  - : وهً اربعة اتجاهات

 . العسكرٌة

 . العالجٌة

 . التربوٌة

 . الجمالٌة

 بدنٌة تنمٌة الى تسعى لنج ري ا فً البدنٌة التربٌة رض ا اغ بان االستنتاج ٌمكننا تمدم ومما

 بشكل التدرٌبٌة المناهج وضع والجل وطن، ال عن للدفاع للفرد واستعداد وصحٌة ولدرة

 رء ا باج لام فمد االخرى واالجهزة العظمً والجهاز على الملب رت ا تأثی وبدون صحٌح

 الجسم لفهم رسات ا الد هذه من كان ٌهدؾ كما الؽرض لهاذا والبحوث التجارب من الكثٌر

  .وتطوٌرة البٌلوجً ولدرته تتالئم التً رمج ا الب تلن وضع مهمة لتسهٌل االنسانً

 فً رر ا استك وعدم رب ا اضط فترة عشر التاسع المرن شهد :برٌطانٌا فً البدنٌة التربٌة

 وكانت نابلٌون وحروب الصناعٌة الثورة نتٌجة أٌضا برٌطانٌا ذلن وشمل الدول األوربٌة أكثرٌة



 وطنٌة ال الروح ولتدعٌم المومٌة الموة لتموٌة موجهة تلن األلطار أكثرٌة فً البدنٌة التربٌة

 بتربٌة اهتموا فمد ذلن من النمٌض على فمد كانوا االنكلٌز ٕواما والبدنٌة، العسكرٌة المدرة وتنمٌة

 تطرح لم انه ٌعنً ال فأن ذلن ومع .العامة البدنٌة واللٌالة االجتماعٌة النواحً وتنمٌة الشخصٌة

 فمد العسكرٌة خدمة النواحً فً ووضعها البدنٌة التربٌة اعداد الى تدعوا انكلترة فً رء ا ا

 الى العسكرٌة اضافة النواحً على المدنٌٌن تدرٌب بضرورة وماكالرن كالباس من كل أوصى

الضباط  من عدد وتدرٌب باعداد لام كما المسلحة للموات خاصة تمارٌن وضع ولد العسكرٌن

  . العسكرٌة الجهات الى طرٌمها رؤه ا ا اخذت ولذلن الصؾ

 مافً كل عمل ولد البدنٌة بالتربٌة اهتماماته الى اضافة الطب رس ود 1920 عام ارشٌالد ولد

 خاصة مدرسة وانشأ تربوٌة وسٌلة باعتبارها واصوله لواعده له علما   البدنٌة التربٌة جهده لجعل

 لاعة انشاء على 1858 عام واشرؾ الرٌاضً للتدرٌب للعة الى حولها السالح ثم على للتدرٌب

 التربٌة نظم ) كتابه ممدمتهم فً البدنٌة التربٌة فً ونشرو بحوثهم اكسفورد جامعة فً لتدرٌب

  -: رئٌسٌة زء ا اج وٌشمل  ثالثة 1869 عام ( والتطبٌك النظرٌة البدنٌة

 . البدنً والنمو التدرٌب

 . وعملٌا علمٌا   الجمباز تدرٌبات

 .الملحك

 كما المدرسً المنهاج من زءا   ا ج البدنٌة التربٌة جعل بضرورة تنادى مكالرن رء ا ا كانت

 المجال الى اضافة تشمل بحٌث البدنٌة التربٌة من االستفادة لاعة رءه توسٌع ا ا من كان

 فً بذلتها التً الجهود من وبالرؼم وؼٌرها، االعمال المصانع ورجال الى والعسكري المدرسً

 وتعمٌمها السوٌدٌة لنج وطرق باسالٌب بعد تأخذ فٌما برٌطانٌا نجد لكننا التربٌة فً رئه ا ا سبٌل

  . البالد فً

 دي بٌٌر " بالفرنسً الحدٌثة االولمبٌة األلعاب إحٌاء فكرة ارتبطت :الحدٌثة االولمبٌة الحركة

 الى فرنسا فً الرٌاضٌة الحركة تطور تأخٌر مدى شبابه مطلع فً كوبرتان وأدرن " كوبرتان

 لأللعاب جمعٌات تكوٌن على عمل لذلن وانكلترة المانٌا وخاصة فً لها المجاورة الدول

 بأن كوبرتان(، ) أٌمان وكان فرنسً ناد رٌاضً 200 حوالً ضمنت الرٌاضٌة االولمبٌة

 الحرب بعد الفرنسً الشعب المعنوٌة لدى والروح الصحً المستوى لرفع فعالة وسٌلة الرٌاضة

 الموضوع رسة ا الفرنسٌة لد الحكومة كلمته ولد 1870 عام حدثت التً البروسٌة – الفرنسٌة



 عن بالتنمٌب االلمانٌة البعثة لامت 1887 فترة وفً . االخرى الدول تجارب على واالطالع

 لطع وبعض االولمبً كالملعب أولمبٌة بمٌا مالعب على وعثرت الٌونان فً االؼرٌمٌة االثار

 االولمبٌة االلعاب احٌاء فكرة لدى كوبرتان تبلورت الركض، اٌة خط تمثل كانت التً الحجر

 الموى العاب فً اتحادم، 1892/ 11/ 25فً  الماها محاضرة فً افكارة تلن عكس ولد

الفكرة  رسة ا لد رٌاضً دولً مؤتمر عمد إلى الفكرة الفرنسٌة الحكومة تبٌنت ولد الفرنسً

 الامة تمرر وفٌه برسائل اخرى خمسه واٌدته دول تسع وحضرتهم، 1894تموز/  / 14 بتارٌخ

 االولمبٌة األلعاب لمٌادة منظمة تشكلت المؤتمر هذا وفً م، 1896 عام أثٌنا اولمبٌة فً دورة أو

 لها رئٌس أول وأنتخب بلدا   ( 12 ) ٌمثلون شخصا   ( 15 ) ضمن االولمبٌة الدولٌة باللجنة سمٌت

  .( )كوبرتان لها ر   ا وسكرتی ( فٌكالس ) الٌونان من

 :الدولٌة االولمبٌة اللجنة واجبات أهم

 . منتظمة بصورة االولمبٌة األلعاب إلامة

 . دورة كل فً العاب كل برنامج وتحدٌد الامتها مكان تعٌن

 . فٌها المشاركٌن عدد تحدٌد

 . االولمبٌة المٌاسٌة االرلام وتدلٌك تسجٌل

 .الرٌاضٌة االولمبٌة االلعاب طرٌك عن العالم فً الشباب بٌن الصدالة اواصر تموٌة

 . العنصري التمٌز ربة محا

 . االولمبٌة للحركة االساسٌة المبادى ترسٌخ على العمل

 مرة سنوات اربع كل االولمبٌة رت ا الدو اللامت االستعدادات ومتابعت الهواٌة على التأكد

 .واحدة

 اإلسالمً العصر فً البدنٌة التربٌة

 التربٌة بهدؾ البدٌنة بالتربٌة اإلسالمً المجتمع اهتم :اإلسالمٌة الحضارة فً البدنٌة التربٌة -

 واألحادٌث المرآنٌة اآلٌات من العدٌد تشٌر و الرٌاضات، من بالعدٌد اهتم كما للمسلم، الجسمٌة

  . بالجسم العناٌة أهمٌة على و للرٌاضة المسلم ممارسة أهمٌة على األلوال المأثورة و الشرٌفة



 الخٌل رباط من و لوة من استطعتم ما لهم وأعدوا" :الحكٌم كتابه فً تعالى و سبحانه هلل لال

 شًء من تنفموا ما و ٌعلمهم هلل تعلمونهم ال دونهم من آخرٌن و عدوكم و هلل عدو به ترهبون

 األنفال سورة من 60 اآلٌة "تُظلمون أنتم ال و إلٌكم ٌوؾ هلل سبٌل ففً

 بالؽٌب ٌخافه من هلل لٌعلم ورماحكم أٌدٌكم تناله الصٌد من بشًء هلل لٌبلونكم آمنوا الذٌن أٌها ٌا"

 المائدة  سورة 94 اآلٌة "ألٌم عذاب فله ذلن بعد اعتدى فمن

 اإلسالمً المجتمع اهتمام على تدل التً و )ص( الرسول عن روٌت التً األحادٌث وكذلن

  .المسلم للفرد ألهمٌتها ركه ا و إد البدنٌة بالتربٌة

 فأعط حما، علٌن ألهلن إن و حك علٌن لبدنن إن و حك علٌن لربن إن" :)ص( هلل رسول لال

  ."حمه حك ذي كل

 ا ؾ و سممن، لبل صحتن و موتن لبل حٌاتن خمس لبل خمسا اؼتنم " :)ص( هلل رسول ولال

  ."فمرن لبل ؼنان و هرمن، لبل شبابن و شؽلن لبل رؼن

 لمد بل الرٌاضة، ممارسة إلى فٌها دعا التً الموالؾ من ص(بالكثٌر( الرسول سٌرة حفلت لمد

 على تصنؾ أن العطرة السٌرة لهذه ٌمكن و بها، التمسن على المسلمٌن حض و بنفسه مارسها

  :إلى تمسم أن ٌمكن بالرٌاضة بحٌث عاللتها ضوء

 بحث اإلهتمام أشد )ص( هلل رسول اهتم :الرٌاضة بشأن وتوجهاته )ص( الرسول ألوال

 أحب و خٌر الموي المؤمن" :فٌمول أجسامهم بموة االهتمام و الرٌاضة ممارسة على المسلمٌن

  "كل الخٌر فً و الضعٌؾ المؤمن من هلل إلى

 ."لوة نفسه من راهم أ امرءا هلل رحم" لال كما

 أن أناسا ٌتحدى فأخذ (عدوه سرعة من) ٌُسبك ال أنصار من رجال أن األكوع بن سلمة عن و

 سبمه حتى الرجل فسابك )ص' (الرسول من استأذن األكوع بن سلمة له فمام المدٌنة، إلى ٌسابموه

 بن )مشاتنا(سلمة رجالتنا خٌر وسلم علٌه هلل صلى هلل رسول لال و المدٌنة، إلى األكوع ابن

 .األكوع

 ممارسة على الحض بمجرد )ص( هلل رسول ٌكتؾ لم :بنفسه للرٌاضة )ص( ممارسة ولائع

 )ص( رسول ال مارس فمد ذلن، فً والمثل المدوة أعطانا لمد بل بالجهاد، و ربطها الرٌاضة

  .المطهرة السنة بها حفلت الكثٌرة الولائع بذلن تشهد و بنفسه الرٌاضة



 الجنحً األسود ابن و تركانة، أمثال األشداء المصارعٌن من عددا )ص(الرسول صارع لمد و

 .بعضهم إسالم فً سببا ذلن كان حتى )ص(، للرسول الؽلبة وكان جهل، أبً و

 أبو تاله ثم )ص( الرسول فاز ولد الخطاب بن عمر و بكر أبا سابك أنه الرسول)ص( عن ثبت

  .عنهما هلل رضً عمر خلفهم من و بكر

 :النهضة عصور فً البدنٌة التربٌة

 النهضة ) المصطلح وهذا م، 16 المرن إلى م 14 الفرن من ٌبتدأ أوربا فً النهضة عصر إن

 فً المظلمة العصور من االنتمالٌة المرحلة تعد المرحلة هذه و الجدٌد، الشئ أو المولد ٌعنً

  .الحدٌثة العصور ؼلى أوربا

 الفلسفة تحررت لد و النهضة، عصر فً لألدب و الفنون للعلوم ازدهار و طفرة حدثت لمد و

 بالعمل واالهتمام االعتماد أساس على لائمة كانت والتً الوسطى العصور فً سائدة كانت التً

 العمل أصبح حٌث الثالث، النماط لهذه واحدة نظرة تنظر أسبحت و حسبا الجسد، على والروح

  .واحدة عملة ولجسد والروح

  .اإلنسانٌون اسم الحمبة تلن فً الفكر هذا رواد على أطلك و

 :النهضة عصور فً اإلنسانٌة الحركة خصائص أهم

 الشامل النمو و الذاتً التثمٌؾ إلى توجٌهه و التربٌة محور لٌصبح بنمه و باإلنسان االهتمام -

  .الجوانب والمتعدد

 فً األخروٌة األمور على ممتصرة كانت بعدما بها االستمتاع و الحٌاة بأمور االهتمام -

  .الوسطى العصور

 التالمٌذ إكساب على والحرص الوسطى المرون فً إهمالها بعد الجسمٌة بالتربٌة االهتمام -

  .الحركٌة رت ا المها بعض

  فرد لكل حك التربٌة باعتبار البنات بتعلٌم االهتمام -

 و مٌولهم رعاة ا م و التدرٌس خالل من للتعلم تشوٌمهم بعناصر و بالمتعلمٌن االهتمام -

  .الشخصٌة اهتماماتهم



 حٌاة فً لإلسهام المتكامل، اإلنسان بناء هو النهضة عصر فً التربٌة هدؾ أصبح وبذلن

  .وروحٌا بدنٌا و عملٌا تنمٌته خالل من مجتمعه

 )األولمبٌة)المدٌمة األلعاب فً رن ا االشت شروط

 األلل على أشهر 10 لمدة تدرب لد المتسابك ٌكون أن -

 العبٌد من ولٌس رر ا األح السادة من ٌكون أن -

 .الرٌاضٌة األوساط فً معروفا الجسد كامل ٌكون أن -

 .رمً ا إج سجل له لٌس و الخلك بحسن له مشهودا ٌكون أن -

 المتبعة األصول و للمواعد تبعا ٌتسابك بأن ٌتعهد أن -

 األولمبً المسم ٌردد أن -

 إحٌاء فً كوبرتان دي البارون نجح دؤوب سعً و مضنٌة جهود بعد :الحدٌثة األولمبٌة األلعاب

  .م 1984 عام من ر ا اعتبا سعٌه وبدأ المدٌمة ولمبٌة األ األلعاب فكرة

 و عالٌة خلمٌة و بدنٌة صفات تنمٌة إلى ٌؤدي فٌما الحدٌثة األولمبٌة الحركة أهداؾ تجددت ولد

 تعاون بٌنهم لٌموم بٌنهم فٌما المساواة و البشر أبناء جمٌع بٌن الصدالة و روح التفاهم دعم إلى

 إلامة تمرر عضوا ، 75 وسبعون خمسة حضرة بارٌس فً عمد اجتماع وفً .أفضل عامل لبناء

 ذو المصر للمٌونٌر المادي الدعم لوال ٌفشل ، المشروع و كاد بأثٌنا، م 1986 عام دورة أول

 لعٌها تشرؾ و ٌوم 16 مدتها و سنوات 4 كل الحدٌثة األولمبٌة األلعاب الٌونانً وتمام األصل

  .المرشحة المدن ألحد إلامتها حك تمنح وهً التً الدولٌة، األولمبٌة اللجنة

 البشرٌة اإلمكانٌات جمٌع توفٌر عن المسؤولة هً للدورة المنظمة المدٌنة تعتبر و

 الفنً التنظٌم وٌكون أولمبٌة، كرٌاضة المعتمدة الرٌاضات بٌن من تختار األلعاب و....والمادٌة،

  .اختصاصه فً كل الدولٌة الرٌاضٌة اختصاص اإلتحادٌات من التحكٌم و

  :رسٌم ا والم األولمبً البرنامج

 : اآلتٌة المسابمات رمجها ا ب تضمنت الحدٌثة األولمبٌة األلعاب



 التجدٌؾ، و الماء، كرة و والؽطس والسباحة (...تتابع رمً، الوثب، الجري،)الموى ألعاب

 رفع الجٌدو، المصارعة، المالكمة، الفروسٌة، والسهم، بالموس الرمً رجات، ا الد الزوارق،

 كرة الطائرة، كرة السلة، كرة المدم، كرة الرٌشة الطائرة، التنس، الرماٌة، الجمباز، األثمال،

  ..الهوكً الٌد،

 مواطنوها، مشتركة دولة كل ٌمثل ختامً بحفل تنتهً و االفتتاح بحفل رسمٌا األولمبٌاد وتبدأ

 أو مادة أجل من ولٌس السامٌة ألهدافها الرٌاضة مارسوا الذٌن الهواة من أن ٌكونوا وٌشترط

 بصرؾ األساسً الهدؾ هو األولمبٌة األلعاب فً رن ا االشت مجرد أن وٌعتبر .منفعة أو ربح

 مئات رن ا اشت ٌفسر وهذا...بطولً ٌاضًر مركز و من فوز تحمٌمه ٌمكن عما النظر

  .جدا ضئٌلة فهٌا فً الفوز فرصهم أن مسبما ٌعملون مسابمات فً الرٌاضٌٌن

  .األلوى....األعلى....األسرع :هو لها ر ا شعا الحدٌثة األولمبٌة الحركة وتتخذ

 ا الما إحدى منها كل ٌمثل التً األوان من متشابكة حلمات مخمس ٌتضمن ز ا رم لها تتخذ كما

  .األسود األصفر، األحمر، األخضر، وهً األزرق، :رت

 :الحدٌثة األولمبٌة األلعاب تنظٌم

 ٌجوز ال و المختارة المدٌنة امتٌاز ألؽً إال و تارٌخها فً األولمبٌة رت ا الدو تمام أن ٌجب -

  .تأجل الدورة أن

 فً إال سنوات 6 لبل ذلن ٌكون و الدورة بها تمام التً المدٌنة الدولٌة األولمبٌة اللجنة تختار -

  .الحاالت اإلستثنائٌة

 تمع التً للدولٌة األهلٌة األولمبٌة اللجنة إلى الدورة تنظٌم أمر الدولٌة االولمبٌة اللجنة توكل -

  .المستضٌفة بها المدٌنة

 ا االعتبا كافة رعاة ا بم كتابة تتعهد أن أولمبٌة دورة تنظٌم بعرض تتمدم التً المدٌنة على -

  .المرشحة للمدن الشروط المحددة و رت

  .المختارة المدٌنة حدود فً والمسابمات األلعاب تمام أن -

 و لبل مشكلة أي حل عن المسؤولة هً ألنها المانونٌة بالصفة األهلٌة األولمبٌة اللجنة تتمتع أن

  .األلعاب بعد أثناء و



 نحت، التشكٌلٌة)رسم، للفنون معارض األولمبٌة اللجنة مع للدورة المنظمة اللجنة تنم أن ٌجب -

  .المستضٌفة للمدٌنة الشعبٌة للفنون عروض تحرٌر( و

 المشاركٌن المتسابمٌن و لإلدارٌٌن مرٌحة و آمنة إلامة للدورة المنظمة اللجنة تؤمن أن ٌجب -

  .هذه الدورة فً

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

  


