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االثينيةالتربية 
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أماعب،اللفيالحقلهماألوالدالعمر،منالسابعةحتىأمهمرعايةفييضلون والبناتاألوالدكان
يئةالبالواجباتوتعلمهاأعدادهاعلىمقتصرامهامنتتعلمهوماالبيتسجينةفكانتالبنت

احديدعلىيوضعون المدرسةسنيبلغون عندمااالوالداما.الوالدانيقررهالزواجوكاناالعتيادية
التربيةكانتة،الحسناألخالقتلقينهمعاموبشكلسلوكهمتحسينواجبهالسيرةطيبينالمعلمينمن
بالناحيةاهتمامهممنأكثرالخلقيةبالناحيةتهتماألولىالعصوروفيالدولةعليهاتشرفالحرة

والموسيقى:هماأثينافيللتربيةاألساسيانالركنانعلماء،الصالحينمواطنينتربيةهدفهاالفكرية
وبعضبةوالكتاالقراءةبتعليمةيقومالمعلمكاناالبتدائيةالمدرسةالطفلدخولوعند،الجمناستك

الشعرةبدراسيبدءسنواتثالثالطفلعلىيمضيعندماووالرسموالهندسةالحسابفيالدروس
.األوديساوباإللياذةجاءماوخاصةوحفظة

باألثرظيماعاهتمامايهتمون االغريقوكانالقيثارةبمصاحبةالغناءاألوالدفيتعلمالموسيقىفياما
تدريبهتولىويالبلوغمرحلةمنالفتیاقتربكلماوشدةعنفايزدادالتدريبوكانللموسيقى،الخلقي
الىضافةاوالرمحالقرصوالرميوالقفزالمصارعةيزاولحيثالبدنيةالتربيةمدرسةفيخاصمدرب

والسباحةالرقص



التربية البدني في 
األول االثينيالعصر 

◦ األولاالثينيمميزات تميز المجتمع 

افةكتحملتالتيالعيدطبقةمنكانواأثينافيالسكانأغلبيةأن-1
.األخرىالجوانبفيالدولةلخدمةاألثينينوتفرغالدولةفياألعمال

أنيكاعةبمقاطالخاصةالقديمةالتربيةقوانينلديهمكانتأثينافي-2
النشاطنحواتجاهالمجتمعفيالتربيةأصولاخذتبعدفيماالتي

.البدنيةوالتربيةالرياضي

.والقراءةالسباحةيتعلمواأنشيءكلوقبلاالطفالعلى-3

امجالبرأنعلىيدلمماالرياضيةالمدراسعلىتشرفالدولةكانت-4
النحوسومدارالموسيقيةالمدراسنجدبينماقبلها،منتوضعالتدريبية

المواطنونعليهايشرفحرة

يفالمتوازنالمتكاملالمواطنايجادهوالجديدةالتربيةمنالهدف-5
.والجماليةوالمعنويةوالعقليةالبدنيةالنواحي

حتتالسابعةاوالسادسةوحتىالوالدةمنتكونلالطفالالتربية-6
ةمرحلإلىالطفليدخل،عليهممسؤولةوتكونالمرضعةاواالمرعاية

ةالبدنيالتربيةبرامجفيهاوتطبقالبالسترامدارسفيالتعلم

واألدببرامجفيهاوتطبقالموسيقىمدرسةالىيدخلثم-7
.الرياضيةالبرامجمنوشيناالموسيقى

اضيةالريوااللعابالتمريناتالشبابيمارسالبالسترامدرسةفي-8
.الموسيقىاحياناويصاحبهاوالمصارعةالعريضالوثبمثل

تكانأثيناتاريخبدايةفي
مدينةوحضارةحضارتها
منجذورهاتستمدأسبرطة
وخاصةواحدةحضاريةأسس

دبعولكناألولىالقرون في
ةوأسبرطأثيناكلاخذتذلك

هلمجتمعتكوينفيتسعى
نظرةبومتأثرةالخاصةمميزاته

النواحيالىمنهماكل
المجتمعكانلذاالتربوية
راطيةديمقاكثرالقديماالثيني
المجتمعمنتقدماواكثر

االسبرطي



ويلتحقالبالسترابتركعشرةالسادسةأوعشرةعمرالشابيبلغعندما-10
.جديدتدريبيبرنامجبتطبيقويبدءبالجمنازيوم

شجعتالتيالدوافعمقدمةفيكانتاألولالعصرفياالثنينعندالعلياالمثلأن-11
والمتوازنةةوالمتكاملالمثاليةشخصيةلخلقوالبدنيةالعقليةقدراتهتنميةعلىالفرد

عندموالتنظيالتوجيهفيتأثرةاقلاألولالعصرفياالثينيالطفلتربيةكانت-12
يرلتقرلوالديهامرهيتركوإنمااعدادهعلىتشرفالالدولةأناذاالسبرطيالمجتمع

مصيره

ابواأللعالتمريناتممارسةفيببدءعمرمنالسابعةالسنةالطفليدخلعندما-13
الخفيفةوالمسابقاتالرياضية

األشدنوالتماريعشرالثانيةالطفلعمريبلغعندماالعنيفةالتمارينممارسةتبدء-14
مثلعامةالالمسابقاتفييشاركونعندماالبدنياالعدادفترةبعدةممارستهاتبدءعنفا
والمالكمةوالمصارعةالعريضوالوثبالرمحرمي



الثانياالثينيالعصر 

االيمانعنالثانيينياالثالمجتمعابتعدوقدالثاني،العصرفيأثينافيالرياضيةوالتربيةالتربيةمفاهيمعلىالتغيربعضحدثالعصرهذافي
يليبماالفترةهذهفياالثينيالمجتمعتميزاالمورمنولغيرهالهذااألوائلاألثينيون بهاآمنالتيالعليابالمثل

عاملكرجلأعدادهيفتساعدالتيالنواحيتطويرعدموحکيمكرجلإلعدادهالذاتي،التقدملتحقيقوقابلياتهقدراتهتنميةعلىيركزالفردكان-1
.العلميةالبرامجعلىوالتركيز

الشخصيةاهدافهواختيارالفرديةحاجاتهاشباععلىالعملعلىوشجعهالدولةبأهدافاالثينينارتباطاضعفقدالفلسفياالتجاههذانموأن-2
.
.وظائفهمبحكمالمختصينعلىالبدنيالتدريبواقتصرالرياضياالعترافصفةظهرالبدنيالتدريبخاللمنبالشبابالعنايةلعدمنتيجة-3
والشراءللبيعابلةقسلعالرياضيينوقابلياتقدراتوتحولتالدينيالطابعاالحتفاالتفقدتلذاومربحةمرموقةمهنةالرياضياالعترافأصبح-4
كتابوفيالجمهوريةيفعكسهاالتربويةوأفكارهافالطون،الفيلسوفومنهمالفالسفةبعضظهرفقدالعصرهذافيالتربويةللفلسفةنتيجة-5

.القوانين
.بالرجالأسوةالبدنيللتدريبالمرأةممارسةضرورةافالطون آراءمن-6
لذافضيلةمنالهبماللجسدتهبالتيهيالنفسبأنيعتقدكانألنهالرياضةمنأفضلانهايظنمنزلةفيالموسيقىيضعافالطون كان-7

الغايةفهي
قوي سمجعلىللحصولالبدنيالتدريبممارسةبضرورةيناديكانالعكسعلىبلوالصحةالبدنيةالقوةضدکانافالطون أنيعنيال-8



.اللعبساحاتفيمسؤولةأشرافتحتليلعبالحضانةدارالىالثالثةبعدالطفلادخالضرورةايضاأراءومن-9
.العسكريةالتربيةفيسنواتخمسلمدةفيهايبقىحيثحكوميةمدرسةيدخلعشرةالسادسةالفتىيبلغعندما-10
.الفالوتعلىوالعزفاآلدابيتعلمعشرةوالسادسةالعاشرةفترةفي-11
العقليةربيةوالتالبدنيةالتربيةبينموازنةوجودالىتدعواآلراءهذهأنالرياضيالعسكري التدريبفيثالثأوسنتينيوصل-12
روی اسنےرويوں االمورمارت/الخلقيةقيمتهافيالرياضيةااللعابقيمةأنيرى وكانالرياضياالحترافضدافالطون كان-13
مرحلةالشباب،حلةمر الفتيان،مرحلة:مراحلاربعالىمقسمةتدريبااقترحالذياالسبرطيةبالتربيةتأثرفقدزينوفون الفيلسوفواما-14

.الشيوخمرحلةالرجولة،
أوالناطقةالقوى نشأةوطور،النزوعيةالنفسطورالطفولةمنالبدنيةالنشاءطور:أطواربثالثةيمراالنسانيرى فأنهارسطواما-15

.العقليالطور
البدنيةالصحةعلىتعتمدالعقليةالصحةبانارسطواعتقد-16
منعشرةالرابعةبلوغهولغايةالبدنيةالتربيةالطفلتدريبضرورةاقترحلذاالعقليةالنواحيقبلالبدنتدريببضرورةأرسطونادي-17
.العمر
الثامنةبينامأعمارهمتتراوحالذينللشباباإللزاميالعسكري التدريبعلىتعتمدالتدريسيةمناهجهاوكانتالشبابكليةانشأت-18
.والعشرينعشرة
الشعبمعظمألنني،الالتيالمجتمعمنضئيلةاقليةيتقبلهاكانوأرسطووزينوفون افالطون الفالسفةبهانادىالتيالتربويةاآلراءأن-19

التعليممنمحرومةكانالوقتذلكفياالغريقي



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

كلية الكوت الجامعة 

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

الهيلينيةاأللعاب القومية 

عمد.م
د المن  ن  عب  ي  سعادة  حسن 



لتهممزاو خاللمنم،.قالسادسالقرن فياإلغريقلدىمتقدمةمرحلةالرياضيةاأللعاببلغت
لدويالتامختلففيالرياضيةوالدينيةواألعيادالمهرجاناتفيالرياضيةالمسابقاتوإجراء

لمدنامنالكثيردفعمماالرئيسيةالمهرجاناتبقيةعناولمبيامهرجانوتميزوالمقاطعات،
فاتهمخالبإنهاءوالتفكيرللتالفمجالإيجادمنسهلممافيهللمشاركةالسعيوالمقاطعات

فظهرياأولمبفييجري ماغرارعلىالرياضيةأعادمهرجاناتبإيجادالتفكيرثمومنوحروبهم
تقامناتالمهرجاتلكوكانت،بناثياومهرجان،بيثياومهرجان،نيميامهرجانوايثمشمهرجان

واقعةالالمهرجاناتهذهاعتبارويمكنواحدةمرةسنواتأربعكلوأخرى أولمبيامهرجانمابين
.اإلبطالألعدادتمهيديةالرياضيةدوراتبمثابةالدوراتبين

هاإللومنهاعبادتهااألجدادعناألبناءوتوارثجداالقديممنهاآلهةبعدةاإلغريقواعتمد
مقاطعةفيعالواقأوليمبوسجبلإلهةيعبدمنالثانيوالقسماإللهةكبير(زيوس)والدکرونس
۔:أهمهمإلهعشرأثنیمنويتكون األولمبيالمجلسيشكلون وهمومقدونيا،تساليا

زيوس إله السماء✓
.إله البحر بوسيدون ✓

.ابوللو إله النور وراعي الرياضة ✓
إله الجمال فروديت✓
.أيوس إله الحرب ✓



مهرجان اولمبيا
لعواملاوأناالغريقتجمعالقوميةالروحبدأتالميالدقبلقرون عشرةمنأكثرمنذ
والرياضية،الدينيةاألعيادهيلديهمالوحدةبضرورةالشعورأكدتالتي
منبالقربويجتمعون العراءالىيخرجون اإلغريقكانصيفكلمطلعفيحيث

أللهتهمماتعظياألناشيدينشدون اوالدينيةشعائرهمويقيمون ومقدساتهممعابدهم
لتمثيلياتاتلكوكانترياضية،مسابقاتالتمثيلياتتلكإلىأضافوااألياموبمرور
الشتاءلىعالربيعتغلبالىيشيرماوهذاشريرملكعلىشابملكبتغلبتنتهي
بالدنممناطقعدةفيتقامأربعةأصبحتحتىالرياضيةوالدينيةاألعيادركزت

ممااداولمبيفي(زيوس)لإللهتمجيدايتميزكاناإلغريقاهتماموكان،اإلغريق
المصادرنمنستدللملكننااإلغريقيالشعبمعظمفيهايشاركثوميةأعيادجعلها
لمصادراتلكولكنقومياحدثااألعيادتلكأصبحتمتىاالنلحدالمكتشفةواآلثار
م.ق776عامأقيمتأولمبيةدورة-أولبأنتذكر



عندويسالبيلوبونجزيرةمنالشمالجهةمناالغريقأرخالذياألولمبيالتقويمبدايةالعامهذاوأصبح
جبالجهةمنأطرافثالثبهوتحيطاألطرافمتراميخصيبسهلبقعالفيوسبنهرکالديوسنهرملتقى

األلعابتأقيمأولمبيا،سهلويسمىالغربيةالشماليةالجهةمنالبحرويحدهالدائمةالخضرةتكسوها
(التيس)بالمسمىالمقدسزيوسحرمفيالقديمة

لكتشيدتبلللمشاهدين-مدرجاتاومالعباودائميةأبنيةاألمربادئفيأولمبيافيتكنولم
االشتراكجانباألعلىتحرمالتياإلغريقيةالتقاليدتلكوكانتاآلن،لحدباقيةأثارهانشاهدالتيالمباني

إرساءمننيهيليأصلمنالتيالقبائلونبالءورؤساءعلىتحرموكذلكاألولمبيةاإلغريقيةبالمسابقات
وسكنتاإلغريقبالدمننزحتالتيالجالياتولكنأولمبيافيالمقدسةاألماكنالىالهدايااوالقرابين

ألجلالجهودمنالكثيربذلتقدوايطالياأسيا
التنقيبيةثاتالبعالنبعدفيماذلكحقققدوفعالالوفودإرسالطريقعناألولمبيةالدوراتبتلكالمشاركة

فياإلغريقمنالمغتربيناشتراكتثبتالتياألدلةمنالكثيرعلىعثرتقد
أقيمتيالتالخمسيناألولمبيةالدورةفيواضحهوكمااألولمبيةالدوراتإيالمقدسالرياضيالمهرجان

م.ق576عام



:أهم نتائج المشاركة في األلعاب االولمبية

شرقيةال-المستعمراتوأهلاإلغريقإلىالتابعةالمقاطعاتسكاناشتراك1.
نيينااليليأقامهاالتيالحواجزإزاحةقداألولمبيالمهرجانفيوالغربية

انالمهرجفياالشتراكمنالمواطنينتمنعكانتوالتيواالسبرطيين
صري العنالتميزتالشىوبذلكوالنبالءاألحرارمنهمكانمناالاألولمبي

منةالقمرياأليامفياألولمبيالمهرجانأقامةعلىيحرصون اإلغريقكان2.
سنواتأربعكلدوريةوأيلولأبشهر

امسالخاليومإلىعشرالحاديأوالعاشراليومفيالمسابقاتعادةتبدأ3.
عشرالسادسأوعشر

الرياضيةتالسباقاوأقامهالقرابينتقديماحتفاالتتشملالخمسةأيامكانت4.
بالنصراحتفظالوالئموأقامه

القرابينموتقديالضحاياونحرالدينيةالطقوساألولاليومفيالختاميكون 5.
المتسابقينمواكبوعرض

ةوالمصارعالركضوتشملالصبيانمسابقاتتقامالثانياليومفي6.
رص،الققذفالركض،القفز،)الخماسيةواأللعابالخيلوسباقوالمالكمة

(والمصارعةالرمح،رمي



المواكبيتقدمون الفائزون وكانوالقرابينالضحاياوتقديممواكبلغرضيخصصالخامساليوم▪
والغارالزيتون أغصانمنأكاليلرؤوسهمعلىووضع

متسابقالمشاركةباإلمكانيصبحبحيثمدروساكانالمهرجانمنهجوضعبانلنايتضحتقدمومما
لمهرجاناإحداثوظروفحسبللتغيرقابلالبرنامجهذابأنأيضاالمصادروتذكرمسابقةمنبأكثر
ولمبيةاأل الدورةفيحدثماوهذافقطالمهرجانعلىالرسميينالمشرفينصالحيةمنالتغيروكان
الحرةوالمصارعةالمالكمةفيالمشاركينالمتسابقيناحدطلباذ142والدورة/81



الشروط المتبعة للمشاركة 
قبلينمعوقتفياسمهتسجيلباأللعابالمشاركةعلىتستوجبوالشروطالتعاليمكانت❖

المهرجانبدايةقبليوماثالثينالتدريبفييمضيوانالسباق
أشهرعشرةاليقاربماقبلمنأمضواقدالذينوالمسئولينالمدربينأشرافتحتالتدريبيكون ❖

الدورةفيللمشاركةوالتدريباإلعدادفي
لكوذالمشاركةاوبالمشاهدةلهايسمحالالرياضي،المجتمععنمعزولةشبهالمرأةكانت❖

.الطفلوتربيةمنزلهالتدبيرتنصرفالتيهيالكاملةالزوجةبانباعتقادهم
اصةخأولمبيةدورةإقامةتقررحتىطويلةلفترةالرجالعلىمقصورةالقوميةاأللعابظلت❖

قصيرةاتلمسافالركضمسابقاتعلىقاصرةالنساءالمبارياتوكانت(هيرا)عيدفيللنساء
األولمبيةالرجالمبارياتبعدايلولشهرفيتجري 

عاباأللهذامستوى آنخارجيعدومعحربحالةفيالبالدكانتولوتقاماالولمبيةاأللعاب❖
–يطرةستحتاإلغريقسقوطهبوطزادثمالماديةالنواحيفيالمشاركةهدفهوأصبحهبط
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 فلسفة تاريخ التربية البدنية وعلوم الرياضة :

و اختصار لكلمتين يونانيتين هما فيلو : وتعني الفلسفة في اللغة واصل كلمة فلسلفة ه
وينسب بعض حب , وسوفيا تعني الحكمة , اي ان معنى الفلسفة هو حب الحكمة 

. المؤرخين هذا االصطالح الى فيثاغورس , الذي اطلق على نفسه لقب فيلسوف 
وارجعه البعض الى سقراط الذي وصف نفسه بالفيلسوف رغبة منه في تغيير نفسه عن 

سوفسطائيين الذين يدعون الحكمة , ويرى اخرون ان مصطلح فلسفة يعود الى ال
من قبل عدة افالطون . حيث استخدمها في وصف سولون وسقراط , وقد عرفت الفلسفة 

: )العلم بالموجودات بما هي موجودة( وعرفها ايضا على  عرفها الفارابيفالسفة فقد 
فأن  اما عند الكنديولية ببراهين تعينيه , انها : هو العلم الذي يعطي الموجودات معق

الفلسفة هي : علم االشياء بحقائقها الكلية . حيث يؤكد ان الُكلية هي احدى خصائص 
وقد وصفها برندان  ,الفلسفة الجوهرية التي تمييزها عن غيرها من العلوم االنسانية 

المشكالت  : هي عبارة عن مجموعة من المشكالت والمحاوالت لحلها وهذه ولسون 
 تدور حول هللا , والفضيلة و االدراك والمعنى والعلم وما الى ذلك .

 : الغاية االساسية من دراسة الفلسفة- 
تساعد الفرد على اشباع رغباته من المعرفة والتأمل وحب االستطالع من خالل  .1

  االجابة على االسئلة التي تدور في ذهنه مثل وجود هويته وقيمته في المجتمع
تساعد الفرد على مواجهة الصعاب والمشاكل التي تعترضه ومحاولة ايجاد الحلول  .2

 لها من خالل البحث عنها .
تنمية القدرة على فهم بعض القيم التي يعتمد عليها نمط التفكير الفلسفي كالتسامح  .3

 والسلم والعدل والحق 
ختلفة بين كل تساعد على امداد االنسان بالوسائط التي تبصره بأشكال الصراع الم .4

 ما هو نظري وعملي
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تساعد على فهم ما يقدمه العلم من حقائق , واكتساب الكثير من المهارات العقلية  .5
. 
تساعد على التخلص من الجمود العقلي , عن طريق التعود على فحص اراء  .6

 الكثيرين واعادة بناء اآلراء والمعتقدات من جديد
ن خالل برهنة الفلسفة ان الحقائق التي اقامة االيمان الديني على اساس عقلي , م .7

 اوحى بها هللا سبحانه وتعالى الى االنبياء والرسل تتفق مع مبادئ العقل .

 الشروط التي ارتبطت بنشأت الفلسفة 

ظهور قانون مكتوب ومنظم يعتمد على البرهان والحجة بدال من الكالم الملفوظ  .1
 المعتمد على السرد الخيالي 

 نظام سياسة الدولة  ضمنظهور الديمقراطية  .2
 ظهور العملة بدال من المقايضة وتطور التجارة المالحة البحرية  .3

 -تاريخها الى اربع حقب اساسية :قسم مؤرخو الفلسفة 

 : قي وتأسيس العلماء يقولون ان المنشأ الحقي   الفلسفة االغريقية القديمة
العصر اليوناني , تناولت هذه الفلسفة  أيالفلسفة ظهرت في القرن السادس قبل الميالد 

نها ) الفلسفة السياسية , واالخالقية وعدم الوجود ,والمنطق , علم مواضيع عدة م
, وتمثل الفلسفة اليونانية بتاريخ ( من المواضيع  والكثيراالحياء ,والبالغة ,علم الجمال 

وهناك الكثير من الفالسفة اليونانيين  تطور الفكر الفلسفي , لحضهالفلسفة الغربية 
راط( الذي احدث ثورة كبيرة في مجال الفلسفة , اذ كان مجمل المشهورين منهم )سق

اهتمامه على االنسان وبالتالي قد اهتم بالسياسة واالخالق واالقتصاد , ولم يهتم بقضايا 
وبعدها  .  شيءيمثل كل  ن يعتبر ان االنسان هوكا ألنهاخرى مثل الفلك والطبيعة , 
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على  لإلنسان( الذي كان يبحث عن الوجود وعن المعنى الحقيقي افالطون )ظهر 
   االرض .

الذي كان يبحث عن اصل الوجود , وبالتالي بقيت اليونان  ارسطو()وبعدها ظهر 
 العتماد على العقل ومنهج البحث .مرتبطة بالبحث عن الحقيقة والوصول اليها با

 عندما : تبدأ هذه الفلسفة من القرن الثالث قبل الميالد  فلسفة العصور الوسطى ,
اخذ رجال الدين المسيحي يوفقون بين الفلسفتين االغريقية والمسيحية فصنعوا من 

لذلك فاطلق عليها الفلسفة المسيحية  تعتمد على الدين اساساخالل ذلك اتساقا فلسفية 
  اغسطين . وتظم اعالما بارزين امثال القديس توما و

  تبدأ من عصر النهضة االوربية في القرن الخامس عشر  :الفلسفة الحديثة
 . 1931الميالدي وتنتهي بوفاة الفيلسوف )هيجل( عام 

  المستمرة لحد االن ومن فالسفتها )ديكارت , وجون , وجان  :المعاصرة الفلسفة
 جاك روسو( 

 ن الكريم والسنة النبوية وهي الفلسفة المستمدة من نصوص القرا :سمامية الفلسفة اال
الشريفة , والتي تقدم لنا تصور االسالم و رؤيته حول الكون والخلق والحياة والدنيا 

 واالخرة والخالق .

 

  الفلسفة :خصائص- 
 التساؤل  .1
 الشمولية  .2
 النقد  .3
 البرهنة والمحاججة .4
 العقالنية  .5
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 -يمكن حصر التربية كنشاط اجتماعي في ثماث مجاالت اساسية هي :

المتعلمين  لإلفراداالساليب الفنية المختلفة التي يمكن من خاللها توصيل المعلومات  -1
 رض اكسابهم مجموعة من المهارات والمعارف .لغ

تمثل التربية مجموعة  من نظريات والمعارف والمبادئ واالفكار التي تهدف الى  -2
ي تفسير هذه االساليب الفنية التي لها اتصال مباشر في دراسة اصول التربية والت

نظريات مستمدة من علم االجتماع وعلم النفس والثقافة وغيرها من العلوم تستند الى 
 االجتماعية .

تمثل مجموعة من القيم والمثل وتعبر عن الغايات النهائية التي وضعت من اجلها  -3
 هذه النظريات واستخدمت فيها االساليب الفنية .
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 والرياضية البدنية التربية تاريخ

 نشأتها منذ الرياضة تاريخ
بية الرياضية الكثير من في العصور الماضية الطويلة لتطور البشرية اعترى مفهوم التر 

وقد لعبت الكثير من المتغيرات والمعتقدات الدينة والثقافية والفلسفات السياسية   التغيرات
و الدراسات النفسية والبحوث العلمية والسلوكية دورا كبيرا في تطوير مفهوم التربية 
 الرياضية وكل مجتمع وله ظروفه الخاصة وهذا جانب من األحداث التاريخية لمفهومها

 
  الرياضية في العصر البدائيأوال : التربية 

التربية الرياضية بطبيعة الحال ليست مبتدعة بل قديمة قدم اإلنسان , ولم تكن العصور 
األولى تفكر في التربية الرياضية بالتفكير الموجود اآلن , هذا مع وجود أنواع عديدة من 

مكننا القول أن التربية في عهدهم فقد كانت هذه األنشطة من نظام أعمالهم اليومية , وي
 اإلنسان األول مارس التربية الرياضية بطريقة مباشرة و غير مباشرة

 

  ثانيا : في العصور القديمة

مما ال شك فيه أن الشرق األقصى وبالد البحر األبيض هي من رفعت رايات المدنية 
 والتقدم وسوف نتناول بعض الدراسات في الدول العربية من جهة التربية الرياضية

 

 

  التربية الرياضية في الصين –أ 
بالد الصين ذات وضع جغرافي ومناعة وال 
توجد لها طموحات عسكرية كما هو الحال مع 

  جاراتها ولم تتصل بالعالم
وقد كانت عبادة األسالف جزأ من حياتها 
الدينية ، والحرص على العادات والتقاليد ، 
وبالرغم من الفلسفة التي كانت فيها توجد 

األدلة على وجود أنواع مختلفة من بعض 
الرياضات الموجودة حاليا كالمصارعة 

 والمالكمة و البولو وشد الحبل واأللعاب
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المائية وكرة الطائرة والرقص والموسيقى والرماية بالنبال ولعبة ) تشي وي إن ( وهي شبيهة 
) الكونج فو ( في كثير من النواحي , وبطبيعة الحال فإن الصين هي بلد لعبة  الجولف

سور الحضارية )معالم الصين اهم , ومن  وهي تمرينات عالجية غرضها حفظ لياقة الجسم
والقالع يجمع بين المعابد قصر بوناال ), العالم القديم( الصين العظيم وهو احد عجائب 

والذي يعتبر من اجمل المناظر الطبيعية نهر قرزولي  ,) (وفخامة  ويعتبر اكثر بناء
للفنون واالثار يعتبر متحف خاص قصر االمبراطوري يحتوي على المنحدرات والقرى (, )

 (االمبراطورية 
 
  قديما  التربية في الصين تما تميز أهم :- 
, في الفرد روح الماضي ان تجمع وتهدف الى  المحافظةالتربية تتصف بروح كانت  -1

تفاظ بها ادى الى االح مماوعلمية كالعادات الماضية على عادات فكرية وتنشئته 
 السنين لألالف

منذ اكثر من الشعب الصيني الصفات التي تميز بها الحياة الرتيبة والجمود هي كانت  -2
 ثالثة االالف سنة

, وكان واجبا واالجداد واالقارب االحفاد واالبناء متماسكة اجتماعيا تضم االسرة كانت  -3
مما ساعد على االستقرار  لألسرةوالخضوع المطلق ول العائلة ؤ مسعلى الفرد ان يطع 

 االجتماعي
كيان الدولة من خالل في االبقاء على الغرض الرئيسي للتربية في الصين منحصرا ان  -4

تراث الماضي فقط التي تساعد على المحافظة على التقليدية ت تدريب الفرد على الواجبا
 ف الى الحاضر او المستقبل دون االلتفا

في اخرت الكثير من النواحي في االنعزال والتي زاد االمر سوء سور الصين العظيم  بناء -5
 التربية البدنية حياة الصين القديمة ومنها 

للطفل بالعقل والجسم الى العناية  فاتجهت مية المتزنةلعلاالبدنية اخذت الصيغة تربية ال -6
   الطفولةفي مرحلة 
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  مفي الهند القدي –ب 
الهند القديمة تشبه الصين في كثير من النواحي ، 
وبالرغم من النواهي التي كانت من تعاليم بوذا 
باالمتناع عن ممارسة األلعاب والتمتع بالنشاط البدني 

الرشاقة توجد أدلة على أنها مارست ألعاب مثل 
وركوب الخيل واألفيال التي هي من ميزاتها إلى 
الوقت الحالي ، والمصارعة الرقص وكان نظام 

 )اليوجا( فريد من نوعه
يشمل تمرينات القوام والتنفس المنظم ، وكان على كل من يرغب ممارسة هذا النظام أن 

تعني "اتحاد روح اإلنسان وضعا مختلفا للقوام ، وكلمة اليوجا  84يتبع برنامجا يشمل على 
 باآللهة

 
 

  في مصر القديمة –ج  
اهتم المصري القديم بالرياضة باعتبارها جزأ 
من تعاليم دينه , واآلثار القديمة للمصريين 
تثبت أنهم من أوائل الممارسين لكثير من 

ويقال أن التربية  األلعاب المعروفة اآلن
الرياضية بمفهومها الحالي لم تكن في 
منهاج المدرسة المصرية , ولم تكن للدولة 
سياسة تجاهها , بل يستمدها من حياته وأن 

 ممارسيها من أبناء الطبقة الفنية

 

  في بالد فارس –د 
كانت بالد حربية وتسعى لبناء إمبراطورية عن طريق االعتداء ومن المتبع في بالد 

وفيما بين السابعة والخامسة عشرة فارس واعتبار األوالد من سن السابعة ملكًا للدولة , 
من العمر كان األوالد يتلقون المبادئ األساسية للتربية البدنية والتربية العسكرية التي 
يحتاجها الجندي للقيام بأعبائه , ويستمرون حتى سن الخمسين وهكذا تمتعوا بالقوة القدرة 

 القتالية
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  في بالد اإلغريق –هـ 
لرياضية على اعتبارهم بذلك , فلقد حاولوا بلوغ الكمال هو العصر الذهبي للتربية ا

 الجسماني وتعتبر التمرينات والموسيقى مهمة لذلك
وكانت تقام مهرجانات كل أربع سنوات وذلك تقديسا لإلله األعظم ) زيوس ( في منطقة 

ق م , وكانت تستغرق خمسة أيام وكانت المسابقات  776البلوبونيزا إبتداء من عام 
 ية هي عماد تلك المهرجاناتالرياض

 

 

   و _ في عصر الرومان

كان من الطبيعي أن ينهار شأن التربية 
البدنية والرياضية في عصرهم فهم الذين 
فضلوا األلعاب القاسية و الدموية البشعة 
والذين فضلوا الحتراف على الهواية مما أدى 
إلى أن ممارسيها من المحترفين ورجال 

 الحرب فقط
 

  ( العصور المظلمة) : التربية الرياضية في العصور الوسطى ثالثاً 
تميزت العصور المظلمة التي جاءت في أعقاب انهيار اإلمبراطورية الرومانية بتأخر 

إزاء الجسم  ألرهبانيالتربوي متأثرا باالتجاه  التفكير ثقافي إلى حد كبير , ولهذا كان
   والنشاط الرياضي والرقص

إال أن هذه الفتوحات كانت ” وبالرغم من كل التأخر الذي صاحب فتوحات "التوتونيوم
سندا للنشاط الجسماني , حيث أنهم كانوا قبائل رحالة أقوياء واستمر الحال حتى قامت 

و ” حركتان عملتا ضد انتشار هذا النشاط الجسماني وهما "حركت التقشف وقهر الجسم
  "حركة الفلسفة الالهوتية

باعتبارها م 394ولقد أبطل اإلمبراطور المسيحي )سيود وسيس ( األلعاب األولمبية عام 
 تقليدا وثنيا , أما الالهوتية فهي تدعو للحقائق وال تهتم بالبدنية باعتبارها غير ضرورية

 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
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   ابعا : التربية الرياضية في عصر اإلسالمر 

في القرن السابع الميالدي بزغ فجر اإلسالم , فمن الجزيرة العربية هب منقذ البشرية 
   الهداية والنور مبشرا برسالة سماوية ساميةمحمد صلى هللا عليه وسلم حامال مشغل 

ولقد اهتم المجتمع اإلسالمي بالتربية الرياضية والتدريب البدني , وكان الرسول صلى هللا 
عليه وسلم يضرب به المثل في ممارسة مختلف أشكال الرياضة التي كانت في ذلك 

والسنة الشريفة العصر. وهذا تقديم لبعض الجوانب من معاني الرياضة في القرآن 
 . والسلف الصالح

 
  جوانب من المعنى الرياضي في القرآن الكريم

الرياضة ليست فقط لمجابهة األعداء بل هي أيضا من أجل القوام الجميل وتطوير 
القدرات الذاتية وبناء الجسم السليم قال تعالى : } يا أيها اإلنسان ماغرك بربك الكريم 

( في أي صورة ما شاء ركبك { * االنفطار *, وقوله 7)( الذي خلقك فسواك فعدلك 6)
 التين 4تعالى : } لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم { * 

  
ولقد أوضح سبحانه وتعالى أنه اختار من أولئك الرهط رجال قويا في الجسم عالما ليكون 

قالوا أنى  ملكا عليهم قال تعالى : } وقال لهم نبيهم إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن هللا 

 البقرة 247اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهللا يؤتي ملكه من يشاء { *
  

  خامسا : التربية الرياضية في عهد النهضة
لوسطى حتى بداية العصر بعرف عهد النهضة بأنه فترة االنتقال من نهاية العصور ا

  . الحديث , أ ي الفترة الواقعة بين القرن الرابع عشر حتى السادس عشر
وفي ذلك العصر ازدهرت العلوم والفنون واآلداب وتحررت العقول من العبودية والفلسفة 
والتقشف وقهر الجسد , ومن الفلسفة الالهوتية ولذلك يسمى قادة الفكر في عصر 

يون ( . ومن الرواد التربويون الذين نادوا بضرورة االهتمام بالتربية النهضة ) اإلنسان
  الرياضية نذكر منهم
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  . جون لك : فيلسوف إنجليزي 
  . جان جاك روسو : فيلسوف فرنسي

  . فيثور ينيد افلترا
 

  سادسا : التربية البدنية في العصر الحديث
والمبادئ واألسس العلمية في  في العصر الحديث تقدم العلم وتطور , وطبقت النظريات

  . شتى المجاالت
وقد ازدهرت التربية الرياضية بسبب البحوث واالختراعات وأصبحت التربية الرياضية 

  ينظر لها كعلم له أهميته وله مفهوم تربوي خالص
فالتربية الرياضية تعتبر كمنبع ومصب في آن واحد للعلوم ذات الصلة الوثيقة بها . 

وازدهار التربية الرياضية الحديثة الكثير من العلماء والفالسفة والمربين  وساهم في تطور
بير  –أدولغاسيس  –فردريك يان  –حرتس موتس –, ومنهم )يوهان برنهاد بيسداو 

 بيستالوزي  –ناختيخال  –هتريك لنج 

 

 أهمية دراسة تاريخ التربية الرياضية
دراسة تاريخ التربية الرياضية التي هي جزء من مناهج الدراسات األولية والعليا في  ان

كليات التربية الرياضية في جامعات العراق, تلقی الضوء لما قدمته التربية البدنية 
والرياضية لإلنسان والمجتمعات البشرية عبر حضارة إنسانية باعتبارها أحد أركانها 

لخلق واإلبداع, ان الحياة البشرية في ماضيها وحاضرها وحدة ودعائمها األساسية في ا
عضوية تتفاعل فيها مختلف العناصر وتتكامل, لذلك ال يمكن لإلنسان إن يتفهم حدث 

أن يدرك جزء من التاريخ ادراكا من األحداث إال إذا تفهم الحياة كلها, كما يمكنه 
شمل الحياة البشرية الماضية بجميع حيحا إال إذا فهم التاريخ البشري بكامله, والذي يص

 مظاهرها االقتصادية واالجتماعية والدينية والفنية
 -الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحقيق امور رئيسية وهامه منها: 
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 معرفة الطالب لتاريخ التربية البدنية والرياضية واحداثها عبر العصور 1
 لرياضية لخدمة الدولة قديما وحديثا .. مدى استخدام واستغالل التربية البدنية وا2 
 . إضافة إلى إجراء مقارنة شاملة لهذه الظاهرة الحضارية في المجتمعات المختلفة . 3 
. كما تمكن الطالب من ايجاد صيغ جديدة مبنية على اساس علمية وعملية مستمدة 4

 من تجارب وخبرات الشعوب االخرى. 
 لتربية الرياضية والبدنية والصحية والترويح. العمل على تطوير المستوى العلمي ل5
 . هذا باإلضافة إلى ارتباط التربية البدنية والرياضية بالتاريخ اإلنساني منذ عصور6 

 مقابل التاريخ وحتى الوقت الحاضر لدى مختلف األقوام والشعوب . 
على صعيد  الدراسة التاريخ أهمية كبيرة, وذلك الن التاريخ أصبح علمأ قائما بذاته, أما

دراسة تاريخ الحركات الرياضية العالمية, قديما وحديثا ماضيها وحاضرها, فإنها تلقي 
الضوء للدارس والباحث وتساعده في الوقوف على مدى التطور الحضاري والتقدم الذي 
مرة به الشعوب واألمم التي استطاعت أن تحكم العالم بأسره يوم كان االنسان يعتمد 

والعسكرية اساسا الكيان الدولة وركن من اركان البناء واالعمار والتقدم  التربية البدنية
 يقوالر 

 
 التربية البدنية في المجتمع البدائي

التربية البدنية في المجتمعات البدائية لها برنامج منظم بحد ذاته : في أوقات  لم تكن 
الرياضة أو  خصصة لممارسةليمعينة إذا إن الرجل البدائي لم يكن بحاجة الى وقت 

األنشطة البدنية حيث أنهان . األكبر من حياة اإلنسان اليومية من خالل سعيه من اجل 
الحصول على قوته اليومي أو حماية نفسه من البيئة المعادية , لهذا نجدة ذو جسم قوی 
و عضالت كبيرة واجهزة عضوية سليمة, تهدف التربية البدنية في المجتمع البدائي إن 

يبقى حيا, فالطفل يتعلم أوال قواعد السالمة والمعروف باإلنسان البدائي لم  يتعلم كيف
يهتم ويعرف سوى االهتمام بحاضرة الملي بالمخاطر وان يوفر لنفسه المأكل والمشرب 
والكساء والدفاع عن النفس وكان اإليمان بالعشيرة هو الهدف الثاني من أهداف التربية 
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و العشيرة وواجب على كل طفل ان يتعلم كيف يؤمن بهذا  البدنية فالبد ان يرعى اإللهة
 االلهة ويقدسها كان مهما إن يتعلم كل طفل كيف يؤمن بهذه اإللهة ويقدسها.

 
 لهذا تميزت بثالث مميزات رئيسية وهي:

 الكفاية البدنية
اعتمد عليها في لعبت الكفاية البدنية دورة اساسية في بقاء االنسان الن الركيزة األساسية التي 

مواجهة األخطار الطبيعية وكان يتمتع اعضاء العشيرة بصفات بدنية كالقوة والرشاقة والسرعة 
واللياقة, والمطاولة والصالبة, لمجابهة المصاعب لذا كانت القبيلة تشجع على االهتمام بالكفاية 

 البدنية باعتبارها وسيلة لزيادة الضمان في فرصة البقاء.
 

 جتماعي :التماسك اال
سك االجتماعى ضرورة قصوى لإلنسان البدائي وقد ساعدت التربية البدنية على خلق اان التم

الفرصة للتنمية والوعي االجتماعي وتقويته ولقد اصبح النشاط البدني بعد ذلك وسيلة لتعليم 
لهدف االطفال والفتيان تقاليد العشيرة وكانت الرقصات العشائرية والحركات الجماعية وكان ا

 منها لتنمية الروح الجماعية عند القبيلة
 الترويح

عرفه اإلنسان البدائي خالل مطاردة الحيوانات والتي زاولها يوميا ألجل الحصول على  
غذائه, لم يعرف المجتمع البدائي المدرسة النظامية بمفهومها الحالي وكان الوالدان يقومان 
بتربية االطفال وعلى الطفل أن يقلد والده في رمي الحراب والرماح وكانت الظروف هي التي 

عليم الطفل أي من المهارات الحركية التي يحتاجها )أي عنصر من عناصر اللياقة تحكم في ت
 .البدنية ( التي البد من أن يحصل عليها ويطورها

 التربية البدنية في الصين :
تعتبر الحضارة الصينية من اقدم الحضارات البشرية التي احتفظت بحالها الحضاري دون أن 

السنين أي كانت تهدف الى المحافظة على المثل العليا القديمة وأعداد الفرد تتغير آلالف 
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ليكون مؤهال للعمل في الوظائف الحكومية ويتصف بالثقافة والتمسك بالتقاليد القديمة وهكذا 
أمتد التاريخ الصيني لقرون عديدة. والتربية كانت تركز على التراث الماضي أكثر من الحاضر 

 أو المستقبل.
 
 يزات التربية البدنية في الصين:مم
كانت التربية تتصف بروح المحافظة وتهدف الى أن تجمع في الفرد روح الماضي, وتنشئته  -

 على عادات فكرية وعلمية كالعادات الماضية مما ادى لالحتفاظ بها الأللف السنين.
   كانت الحياة الرتيبة والجمود هي الصفات التي تميز بها الشعب الصيني منذ أكثر من    -

 ثالثة آالف سنة
  كانت األسرة متماسكة اجتماعية تضم األحفاد واألبناء واالجددا واألقارب, وكان واجبا    -

ر على الفرد أن يطيع مسئول العائلة والخضوع المطلق لألسرة مما ساعد على االستقرا
 االجتماعي.

أن الغرض الرئيسي للتربية في الصين منحصرا في اإلبقاء على كيان الدولة من اخالل  -
تدريب الفرد على الواجبات التقليدية التي تساعد على المحافظة على التراث الماضي فقط دون 

 االلتفاف الى الحاضر أو المستقبل.
 

 دنية في الصين هي:اما األسباب التي أدت الى تأخر تقدم التربية الب
الصين كانت تتبع سياسة انعزالية, وال ترغب في أقامه صالت وعالقات مع الدول المجاورة  -

 لها مما ساعد على الحياة االنعزالية طبيعة األرض وتضاريسها
بناء سور الصين العظيم زاد األمر سوء في االنعزال والتي أخرت الكثير من النواحي في  -

 مة منها التربية البدنيةحياة الصين القدي
 اضافة الى ذلك كانت عبادة األسالف التي تعتبر جزءا هاما من حياتهم الدينية قد أثرت -

على التربية البدنية ألن أهمية الجسم وحرية الفرد في الصين مما يتعارض مع التعاليم التي 
 الصحي.اکانت سائدة في تلك الفترة الن معتقداتهم قد اتجهت الى اضعاف الوعي 
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 في فترة حكم اسرة شو دنياشتي اهتم الصينين بالتربية البدنية :

التربية البدنية اخذت الصيغة العلمية المتزنة فاتجهت الى العناية بالعقل والجسم للطفل في  - 
 (ق.م 249 -1122مرحلة شو دنياشتي ) 

م, قد أوجدت مدارس أهلية كانت ضمن مفاهيم 1115أن اسرة تشو التي جاءت عام  - 
 التدريس في كلية تنج جوكان التي كان التعليم فيها يشمل الطقوس الدينية والرقص والرمي.

كانت اختبارات الموظف الحكومي في فترة حكم تشو يتم على اساس لباقته البدنية  - 
ب على االله الموسيقية والرماية بالقوس وركوب الخيل إضافة إلى ومقدرته ومهاراته في اللع

 القراءة والكتابة.
اختبارات الخدمة العسكرية تشمل تمرينات بدنية مثل رفع األثقال وشد القوس والرمي  - 

 واستخدام السيف والمصارعة والمالكمة وكذلك كرة القدم 
 -يف إضافة إلى شد الحبل والكرة الطائرة مارس الصينين االلعاب المائية كالسباحة والتجد -

ق.م, التي غرضها الحفاظ على  2698عرف الصينين التمارين العالجية وكان ذلك في عام 
الجسم في حالة عضوية الئقة حيث كانوا يعتقدون بان االمراض تنتج بسبب عدم قيام األجهزة 

 الداخلية بوظيفتها.
هارات األساسية للشباب وكان الرقم الصيني ذو كان الرقص يحتل جانبا رئيسيا ضمن الم -

 طابعا دينيا, وهجوميا ودفاعيا.

 

 التربية البدنية في حضارة العراق القديم واآلثار المكتشفة :
في بداية األلف الثالث قبل الميالد قامت دويالت متفرقة في مدن جنوب العراق يحكم كل 
منها ساللة مستقلة عن جارتها وتطورت الكتابة في ذلك الحين واصبحت مالئمة للتدوين 

وبذلك ظهر عصر جديد الذي سمي العصر واصبح الملوك يصفون حروبهم ومعاركهم 
التاريخي وكانوا ينقشونها على الحجارة أو ألواح من الخشب والطين, التي سميت بداية هذه 
الفترة بعصر دويالت المدن او عصر فجر السالالت ويمتد ما بين عصر جمدة نصر ) 
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(, وهو من ق.م2350ق.م( وبداية عصر االمبراطورية األكدية ) السر جونية ( )  2900
أغنى ادوار العراق من الواجهة الثقافية والحضارية ووجدت اثاره في سبار )ابو حبة (, شوربال 
وكيش )تل االحيمر(, أورك ) الوركاء(, أور ولجش وأشنونا ) تل أسمر( وخفاجي وتل أجرب و 
 ماري , وكان سكان هذه المدن من السومريين . في هذه العصور كانت التربية تهدف الى
جعل الناشئ يشق طريقة في الحياة العملية معتمدة على نفسة وتولي مهمة التربية هم الكهنة, 
فقاموا بتعليم الكتابة ودراسة التاريخ المتعلق بملوكهم وابطالهم وعرفوا الشعر والقصص 
الحماسية وكان السومريين يشجعون التربية البدنية إليجاد الجيوش القوية إلسناد دولتهم من 

طماع األجنبية واإلخطار المحيطة بهم, وتدل القطعة األثرية المعروفة باسم ) راية أور ( األ
بعض أساليب القتال والتي عثر عليها في المقبرة الملكية وكذلك القطعة التي عثر عليها في 
لجش ) نصب النسور( وفي بداية عصر السالالت اصبحت القوة العسكرية اكثر قوة وذلك 

العسكرية في القتال إلى جانب المشاة, اما االسلحة المستعملة في ذلك الوقت  لدخول العربات
فهي الرماح, النبال, السيوف, الخناجر, والقوس, ونتيجة للفتوحات الخارجية في زمن االكديون 

 ( فقد تطور نظام الجيش واسلوب التدريب ونوع 2316 -2371وخاصة في زمن سرجون )
زة رجل لرجل وهذا يتطلب لياقة بدنية عالية التي تعتمد على  االسلحة وادخل نظام المبار 

جميع عناصر اللياقة البدني ) السرعة, القوة, المطاوله ... الخ (. | وأما في العصر  تطوير 
ق. م( فأن النصوص المسمارية تذكر الكثير عن التجنيد  1595 - 2006البابلي القديم ) 

متها قانون حمو رابي, الذي فيه الكثير من الشؤون العسكرية والحمالت العسكرية وفي مقد
ق.م(, 1245 -1274العسكرية, أما في العهد االشوري الوسيط وخاصة في زمن شيلمنصر) 

فقد كان الجيش من اهم المظاهرة البارزة في عهدهم باإلضافة الى الفتوحات العسكرية , وكان 
يدل على وجود تدريب متطور في ذلك يعتمدون على الجيش المتدرب على القوة والسرعة مما 

الوقت. وفي مطلع األلف األول ق .م تمكن االشوريون من صنع الكثير من االسلحة ومنها 
الحصون واألبراج الحربية, والعامل الثاني المميز لديهم العناية باألعداد البدني وذلك بسبب 

أثرة على دعم اإلعداد  يالطبيعة لألراضي في حضارة وادي الرافدين , وكان العامل الدين
البدني وتمثل في مزاولة الكهنة للمصارعة. مما تقدم يمكننا القول بأن اغراض االعداد البدني 

 لدى العراقيين القدماء كانت
 الغرض العسكري : 
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 : الغرض الديني 
 : الغرض البيئي

اما الغرض الترويجي لم يكن للعراقيين غرض اساسي ولكن عرف ضمنا : اهم االثار التي  
  -اكتشفت في حضارات العراق القديم : 

م, في منطقة خفاجي من قبل الدكتور سبايزر من اساتذة جامعة بنسلفانيا  1936عثر عام 
 2600زمنها الى  على قطعة أثرية تعود الى عصر فجر السالالت السومرية الثاني ويقدر

ق.م, على شكل تمثال برونزي المصارعين يحمل كل مهماجرة فوق رأسه, اذ كل منهما يحاول 
أبقاء جرته فوق رأسه ومن مسكتهما نستدل على أن كل منهما يحاول أخالل التوازن بالخصم 

ضة وبهذا نتوصل الى أن رياضة المصارعة كانت لديهم تختلف في ممارستها وقوانينها عن ريا
أثبتت التقنيات بأن السومريين قد زاولوا المالكمة واستعملوا اقدم قفاز في  -المصارعة اليوم . 

 تاريخ المالكمة وكانوا يلبسون مالبس خاصة بالمالكمين تتكون من
 المالكمة( . تنورة تمتد لحد الركبة وكذلك عثرة على ختم أسطواني يمثل بداية نزال )

من الحجر نقش عليها مشهد يمثل مصارعين في وضعية التهيؤ العثور على كسرة مناوح  -
م, عثر على مسلة 1972في عام  -ق.م.  2600للنزال في )تل احمر ( يعود تاريخها الى 

من الرخام األبيض وهي منشورية الشكل وعلى كل جانب من جوانبها األربعة مشهدان من 
/ سم, 37/سم, وعرضها 90مسلة صور النحت البارز الواحد منها فوق االخر وارتفاع ال

 /22وسمكها 
ق.م(, وفيها مشاهد مختلفة اربعة منها عرضية واربعة منها  2600سم, وترجع الى ) 

عمودية والمشهد الرئيسي في هذه المسلة خاص بالمصارع. ونطرا ألهمية األدب العالمي الذي 
ملحمة جلجامش تعتبر عبر وبكل امانة عن طبيعة الشعوب ودورها في بناء الحضارات, فأن 

خير دليل مادي المؤرخي الرياضة واأللعاب والتربية البدنية في العالم لما حوته من نصوص 
ترقى في معانيها الى عمق الفلسفة العراقية القديمة الذي يضع بالد الرافدين في مقدمة دول 

نشاط التربية العالم المتحضر رياضية. وفي العصر البابلي كان هنالك اهتمام كبير بأوجه 
 البدنية لدى العراقيين القدامى وخاصة
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العرض العسكري بالدرجة االساس وكانت الفروسية, والرماية, االلعاب المائية, والتدريب 
البدني يعتبر مساوية للتعليم الذي تميز باهتمامه بالناحية الذهنية, ومن ابرز اثار هذا العصر 

 ق.م , ويمثل مشهد المالكمة 1759 -2000هو المجسم الفخاري الذي يقدر زمنه 
ويالحظ أن كل من المالكمين يرتدي المالبس الخاصة بالمالكمة, ومن العصر األشوري 
القطعة التي يظهر فيها ثالث جنود احدهم في وضعية السباحة بطريقة الزحف ولوحة أخرى 

الكثير من التحف  تمثل طريقة الرمي بالقوس والثالثة لوحة صيد األسود, وفي المتحف العراقي
 التي تدل على أن العراقيين القدماء قد مارسوا التجديف.

 
 لتربية البدنية في مصر القديمة: ا

سكن االنسان القديم في مصر منذ فجر التاريخ أي منذ العصر الحجري القديم أو عصر ما 
تتنازع فيما ق.م(, وكانت تسكن هذه البالد قبائل متعددة  3200قبل السالالت أي حوالي ) 

 بينها من أجل السيطرة والحكم على المناطق المجاورة له.
هي مرحلة قيام نظام الحكم  -لهذا فقد تميزت مصر القديمة بمرحلتين هما: المرحلة االولى :

 ق.م الى القرن السابع للميالد, وهي تكونت كما يلي: 3100في مصر من الفترة 
عل منها دولة قوية لفترة طويلة من الزمن حكم من تمكن الملك ) مينا ( من توحيد مصر وج 

ق.م, حيث عرفت هذه الفترة بعصر الدولة  2270 - 3100خاللهاست أسرات في الفترة 
ق.م,  2100 – 2270القديمة, ثم بعد ذلك مرت مصر بفترة من التفكك واالضمحالل من 

الى الثالث عشر,  وبعدها جاء عصر الدولة الوسطى وفيها حكمت االسرات من الحادي عشر
 وتميزت هذه الفتر باالزدهار باألدب والفنون والتجارة.

بعدها مرت على مصر مرحلة من الفوضى والتمزق مما سهل لدخول أقوام الهكسوس وبذلك  
بدء عصر الفترة الثانية من تاريخ مصر, بعد ذلك تمكن قادة وملوك االسرة الثامنة عشر من 

س حيث عرف هذا التاريخ بتاريخ مصر الحديثة, وحكمت قيامهم بحرب طاحنة مع الهكسو 
 ق.م, وشهدت مصر خالل هذه الفترة 1085- 1573منذ سنة  20 - 18االسر من 

تطورة عسكرية , بعدها خاضت مصر حروب كثير حتى استطاع االغريق من السيطرة على  
ق.م,  30عام, ثم اصبحت تحت سيطرة الرومان حوالي  300مصر واستمر حكمهم حوال 
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حتى تمكنت الجيوش العربية االسالمية من تحريرها في القرن السابع للميالد ومنذ ذلك التاريخ 
 ومصر بلد العروبة وقلبها النابض.

لقد أهتم المصريون بالتربية والتعليم و االستيعاب األطفال وكانت تربية  -أما المرحلة الثانية : 
خشونة العيش والتحمل حيث يجبر الطفل  طفل على تعويض الاالبناء تبدء منذ السنة االولی ب

على السير حافي الق وطعامه الرئيسي الخبز والذرة وتقدم له بعض المباد الرابعة يسمح له 
 بقضاء بعض الوقت مع العابه.

 
 اما اهم ما تميزت به التربية البدنية في مصر :

 والديني والعلمي .كانت التربية البدنية ضمن المنهاج العام للتربية واال 
 الترويحي . ان المصريين شعبا يميل الى مزاولة التمارين البدنية سواء للغرض العسكري أو

أعداد وتدريب المحاربين من الشباب والرجال من أجل اكتسابهم اللياقة البدنية والمهارات 
 الحركية .

يون القدماء وهذا ما كانت السباحة تأتي في مقدمة االلعاب الترويحية التي مارسها المصر 
أثبتته بعض الواحهم التي رسموها على جدران معابدهم لقد مارس المصريين رياضة التجديف 

 وذلك لطبيعة وجود نهر النيل .
أن رياضة المصارعة والمالكمة كانت موجودة في ذلك الوقت والدليل على ذلك العثور على 

 في مقبرة ) بتاح حتب( بعض القطع األثرية واللوحات التي تبين ذلك وخاصة
كذلك مارس المصريون بعض األلعاب الشبيهة برفع األثقال وكانت الممارسة تتكون من رفع 
غرارة مملؤة بالرمل حتى ثالثة أرباعها وترفع في ذراع واحدة عالية مع الحفاظ بها عالية قدر 

 المستطاع
التوازن والكرة للبنات كما ومن االلعاب التي ظهرت في نقوشهم هي رياضة المبارزة و العاب 

 مارسوا بعض األلعاب الشبيهة برياضة الجمناستك الحالية أو االكروباتيكية
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كان األوالد والبنات يضلون في رعاية أمهم حتى السابعة من العمر, األوالد لهم الحق في 
اللعب, أما البنت فكانت سجينة البيت وما تتعلمه من امها مقتصر على أعدادها وتعلمها 

االعتيادية وكان الزواج يقرره الوالدان . اما االوالد عندما يبلغون سن المدرسة الواجبات البيئة 
يوضعون على يد احد من المعلمين طيبين السيرة واجبه تحسين سلوكهم وبشكل عام تلقينهم 
األخالق الحسنة, كانت التربية حرة ال تشرف عليها الدولة وفي العصور األولى تهتم بالناحية 

ن اهتمامهم بالناحية الفكرية هدفها تربية مواطنين صالحين ال علماء, الركنان الخلقية أكثر م
, وعند دخول الطفل المدرسة  الجمناستك األساسيان للتربية في أثينا هما: الموسيقى و

االبتدائية كان المعلم يقوم بتعليمة القراءة والكتابة وبعض الدروس في الحساب والهندسة 
على الطفل ثالث سنوات يبدء بدراسة الشعر وحفظة وخاصة ما جاء والرسم و عندما يمضي 

 .باإللياذة و األوديسا

اما في الموسيقى فيتعلم األوالد الغناء بمصاحبة القيثارة وكان االغريق يهتمون اهتماما 
عظيما باألثر الخلقي للموسيقى, وكان التدريب يزداد عنفا وشدة كلما اقترب الفتی من مرحلة 

يتولى تدريبه مدرب خاص في مدرسة التربية البدنية حيث يزاول المصارعة والقفز البلوغ و 
 والرمي القرص والرمح اضافة الى الرقص والسباحة

 
 البدني في العصر االثيني األول  التربية 
في بداية تاريخ أثينا كانت حضارتها وحضارة مدينة أسبرطة تستمد جذورها من أسس  

حضارية واحدة وخاصة في القرون األولى ولكن بعد ذلك اخذت كل أثينا وأسبرطة تسعى في 
تكوين مجتمع له مميزاته الخاصة ومتأثرة بنظرة كل منهما الى النواحي التربوية لذا كان 

 يم اكثر ديمقراطية واكثر تقدما من المجتمع االسبرطيالمجتمع االثيني القد

و التربية  األثينيةالتربية 
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 مميزات تميز المجتمع االثيني األول 
في الدولة  أن أغلبية السكان في أثينا كانوا من طبقة العيد التي تحملت كافة األعمال -1

 وتفرغ األثينين لخدمة الدولة في الجوانب األخرى . 
بعد اخذت  قديمة الخاصة بمقاطعة أنيكا التي فيمافي أثينا كانت لديهم قوانين التربية ال -2

 البدنية .  أصول التربية في المجتمع اتجاه نحو النشاط الرياضي والتربية
 على االطفال وقبل كل شيء أن يتعلموا السباحة والقراءة . -3
كانت الدولة تشرف على المدراس الرياضية مما يدل على أن البرامج التدريبية توضع  -4 

 حرة يشرف عليها المواطنون  بلها, بينما نجد المدراس الموسيقية ومدارس النحومن ق
البدنية  الهدف من التربية الجديدة هو ايجاد المواطن المتكامل المتوازن في النواحي -5 

 والعقلية والمعنوية والجمالية .
االم او  التربية لالطفال تكون من الوالدة وحتى السادسة او السابعة تحت رعاية -6 

مدارس البالسترا وتطبق  المرضعة وتكون مسؤولة عليهم , يدخل الطفل إلى مرحلة التعلم في
 فيها برامج التربية البدنية

من البرامج  اثم يدخل الى مدرسة الموسيقى وتطبق فيها برامج األدب و الموسيقى وشين -7 
 الرياضية.

الوثب العريض  في مدرسة البالسترا يمارس الشباب التمرينات وااللعاب الرياضية مثل -8 
 والمصارعة ويصاحبها احيانا الموسيقى .

 في البالسترا خصص لكل مرحلة من مراحل عمر الشباب مكان مخصص التدريب  -9
ويلتحق بالجمنازيوم  بترك البالستراعندما يبلغ الشاب عمر عشرة أو السادسة عشرة  -10

 ويبدء بتطبيق برنامج تدريبي جديد.
تشجع  أن المثل العليا عند االثنين في العصر األول كانت في مقدمة الدوافع التي -11 

 والمتكاملة والمتوازنة  الفرد على تنمية قدراته العقلية والبدنية لخلق شخصية المثالية
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عند  ني في العصر األول اقل تأثرة في التوجيه والتنظيمكانت تربية الطفل االثي -12
نما يترك  امره لوالديه لتقرير مصيره المجتمع االسبرطي اذ أن الدولة ال تشرف على اعداده وا 

واأللعاب  عندما يدخل الطفل السنة السابعة من عمر ببدء في ممارسة التمرينات -13 
 الرياضية والمسابقات الخفيفة 

األشد  رسة التمارين العنيفة عندما يبلغ عمر الطفل الثانية عشر والتمارينتبدء مما -14
المسابقات العامة مثل رمي  عنفا تبدء ممارستها بعدة فترة االعداد البدني عندما يشاركون في

 والوثب العريض والمصارعة والمالكمةالرمح 
 

 العصر االثيني الثاني 
في  التربية والتربية الرياضية في أثينا في هذا العصر حدث بعض التغير على مفاهيم

العصر الثاني, وقد ابتعد المجتمع االثيني الثاني عن االيمان بالمثل العليا التي آمن بها 
 األثينيون األوائل لهذا ولغيرها من االمور تميز المجتمع االثيني في هذه الفترة بما يلي 

حکيم و  كرجل حقيق التقدم الذاتي, إلعدادهابلياته لتكان الفرد يركز على تنمية قدراته وق -1
 البرامج العلمية . كرجل عامل والتركيز على أعدادهعدم تطوير النواحي التي تساعد في 

 أن نمو هذا االتجاه الفلسفي قد اضعف ارتباط االثينين بأهداف الدولة وشجعه على -2 
 العمل على اشباع حاجاته الفردية واختيار اهدافه الشخصية .

 نتيجة لعدم العناية بالشباب من خالل التدريب البدني ظهر صفة االعتراف الرياضي -3 
 واقتصر التدريب البدني على المختصين بحكم وظائفهم .

الديني  أصبح االعتراف الرياضي مهنة مرموقة ومربحة لذا فقدت االحتفاالت الطابع -4 
 والشراءوتحولت قدرات وقابليات الرياضيين سلع قابلة للبيع 

 نتيجة للفلسفة التربوية في هذا العصر فقد ظهر بعض الفالسفة ومنهم الفيلسوف -5 
 افالطون, وأفكاره التربوية عكسها في الجمهورية وفي كتاب القوانين .

  0من آراء افالطون ضرورة ممارسة المرأة للتدريب البدني أسوة بالرجال.  -6
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 كان افالطون يضع الموسيقى في منزلة يظن انها أفضل من الرياضة ألنه كان يعتقد -7 
 بأن النفس هي التي تهب للجسد بما لها من فضيلة لذا فهي الغاية

 ال يعني أن افالطون کان ضد القوة البدنية والصحة بل على العكس كان ينادي -8 
 قوي بضرورة ممارسة التدريب البدني للحصول على جسم 

أشراف  ومن أراء ايضا ضرورة ادخال الطفل بعد الثالثة الى دار الحضانة ليلعب تحت  -9
 مسؤولة في ساحات اللعب.

ية حيث يبقى فيها لمدة خمس عندما يبلغ الفتى السادسة عشرة يدخل مدرسة حكوم -10 
 في التربية العسكرية.سنوات 

 في فترة العاشرة والسادسة عشرة يتعلم اآلداب والعزف على الفالوت . -11 
وجود  يوصل سنتين أو ثالث في التدريب العسكري الرياضي أن هذه اآلراء تدعو الى -12 

 موازنة بين التربية البدنية والتربية العقلية 
 الرياضية فيكان افالطون ضد االحتراف الرياضي وكان يرى أن قيمة االلعاب  -13

 روی  اس ےن ںقيمتها الخلقية / مارت االمور رويو
اربع  واما الفيلسوف زينوفون فقد تأثر بالتربية االسبرطية الذي اقترح تدريبا مقسمة الى -14 

 مراحل: مرحلة الفتيان, مرحلة الشباب, مرحلة الرجولة, مرحلة الشيوخ .
 وار : طور النشاء البدنية من الطفولةاما ارسطو فأنه يرى االنسان يمر بثالثة أط -15 

 طور النفس النزوعية, وطور نشأة القوى الناطقة أو الطور العقلي.
 اعتقد ارسطو بان الصحة العقلية تعتمد على الصحة البدنية -16 
 نادي أرسطو بضرورة تدريب البدن قبل النواحي العقلية لذا اقترح ضرورة تدريب -17 

 لغاية بلوغه الرابعة عشرة من العمر.الطفل التربية البدنية و 
 انشأت كلية الشباب وكانت مناهجها التدريسية تعتمد على التدريب العسكري  - 18 

 للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والعشرين. اإللزامي
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 هاأن اآلراء التربوية التي نادى بها الفالسفة افالطون وزينوفون وأرسطو كان يتقبل -19 
اقلية ضئيلة من المجتمع الالتيني, ألن معظم الشعب االغريقي في ذلك الوقت كان محرومة 

 من التعليم
 

 القومية اهليلينية األلعاب
في القرن السادس ق.م, من خالل  اإلغريقبلغت األلعاب الرياضية مرحلة متقدمة لدى 

جراءمزاولتهم  الدينية و الرياضية في  واألعيادالمسابقات الرياضية في المهرجانات  وا 
عن بقية المهرجانات الرئيسية مما  مختلف الدويالت والمقاطعات, وتميز مهرجان اولمبيا

 دفع الكثير من المدن
 بإنهاءوالتفكير  للتالفمجال  إيجادالمقاطعات السعي للمشاركة فيه مما سهل من و 

 مهرجانات بإيجادخالفاتهم وحروبهم ومن ثم التفكير 
و مهرجان نيميا,  شرياضية على غرار ما يجري في أولمبيا فظهر مهرجان ايثمأعاد 

ومهرجان بيثيا, ومهرجان بناثيا, وكانت تلك المهرجانات تقام مابين مهرجان أولمبيا 
سنوات مرة واحدة ويمكن اعتبار هذه المهرجانات الواقعة بين الدورات  أربعوأخرى كل 

 .اإلبطالعداد بمثابة دورات الرياضية تمهيدية أل
عبادتها ومنها  األجدادبعدة آلهة منها القديم جدا وتوارث األبناء عن  اإلغريقواعتمد 

جبل أوليمبوس  إلهةوالقسم الثاني من يعبد  اإللهةکرونس والد ) زيوس ( كبير  اإلله
الواقع في مقاطعة تساليا ومقدونيا, وهم يشكلون المجلس األولمبي ويتكون من أثنی 

 ۔ه أهمهم :عشر إل
 زيوس إله السماء 
 . بوسيدون إله البحر 
 . ابوللو إله النور وراعي الرياضة 
  فروديت إله الجمال 
 . أيوس إله الحرب . 
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 مهرجات اولمبيا
من عشرة قرون قبل الميالد بدأت الروح القومية تجمع االغريق وأن العوامل  أكثرمنذ 

 التي أكدت الشعور بضرورة الوحدة لديهم هي األعياد الدينية والرياضية,
يخرجون الى العراء ويجتمعون بالقرب من  اإلغريقفي مطلع كل صيف كان  حيث

وبمرور  اللهتهمتعظيما  األناشيد معابدهم ومقدساتهم ويقيمون شعائرهم الدينية او ينشدون 
تنتهي بتغلب  التمثيليات تلك التمثيليات مسابقات رياضية, وكانت تلك إلى أضافوااأليام 

 على الشتاء ملك شاب على ملك شرير وهذا ما يشير الى تغلب الربيع
بالد  تقام في عدة مناطق من أربعة أصبحتركزت األعياد الدينية و الرياضية حتى 

ي اولمبياد مما ف( زيوس ) لإللهكان يتميز تمجيدا  اإلغريق, وكان اهتمام  اإلغريق
لكننا لم نستدل من المصادر  اإلغريقيثومية يشارك فيها  معظم الشعب  أعيادجعلها 
لكن تلك المصادر قوميا و  حدثا  األعيادتلك  أصبحتالمكتشفة لحد االن متى  واآلثار

بداية التقويم  هذا العام وأصبحق.م |  776عام  أقيمتدورة أولمبية  -تذكر بأن أول 
 خ االغريقاألولمبي الذي أر 

من جهة الشمال من جزيرة البيلوبونيس و عند ملتقى نهر کالديوس بنهر الفيوس بقع 
من جهة جبال تكسوها الخضرة  أطرافسهل خصيب مترامي األطراف وتحيط به ثالث 

 األلعاب أقيمتغربية ويسمى سهل أولمبيا, الدائمة ويحده البحر من الجهة الشمالية ال
 القديمة في حرم زيوس المقدس المسمى ب ) التيس(

للمشاهدين  -او مالعب او مدرجات  دائميةفي بادئ األمر أبنية  ولم تكن في أولمبيا
 اإلغريقيةباقية لحد اآلن, وكانت تلك التقاليد  أثارهابل شيدت تلك المباني التي نشاهد 

األولمبية وكذلك تحرم على  اإلغريقيةاالشتراك بالمسابقات  األجانبالتي تحرم على 
 األماكنالقرابين او الهدايا الى  إرساءونبالء القبائل التي من أصل هيليني من  ورؤساء

وسكنت أسيا وايطاليا  اإلغريقأولمبيا ولكن الجاليات التي نزحت من بالد  المقدسة في
 الجهود ألجل  قد بذلت الكثير من

الوفود وفعال قد حقق ذلك فيما بعد  إرسالالمشاركة بتلك الدورات األولمبية عن طريق 
الن البعثات التنقيبية قد عثرت على الكثير من األدلة التي تثبت اشتراك المغتربين من 

 في  اإلغريق
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ألولمبية الدورات األولمبية كما هو واضح في الدورة ا إيالمهرجان الرياضي المقدس 
 ق.م576عام  أقيمتالخمسين التي 

 
 االولمبية: األلعابنتائج المشاركة في  أهم

  الشرقية  -المستعمرات  وأهل اإلغريق إلىاشتراك سكان المقاطعات التابعة
الحواجز التي أقامها االيلينيين  إزاحةوالغربية في المهرجان األولمبي قد 

واالسبرطيين والتي كانت تمنع المواطنين من االشتراك في المهرجان األولمبي اال 
 العنصري  والنبالء وبذلك تالشى التميز األحرارمن كان منهم 

  من  القمرية األيامالمهرجان األولمبي في  أقامةكان اإلغريق يحرصون على
 سنوات أربعدورية كل  وأيلولشهر أب 

 عشر  اليوم الخامس إلىعادة المسابقات في اليوم العاشر أو الحادي عشر  تبدأ
 أو السادس عشر

  الخمسة تشمل احتفاالت تقديم القرابين وأقامه السباقات الرياضية  أيامكانت
 وأقامه الوالئم احتفظ بالنصر

 ديم القرابينيكون الختام في اليوم األول الطقوس الدينية ونحر الضحايا وتق 
 وعرض مواكب المتسابقين

 والمالكمة  في اليوم الثاني تقام مسابقات الصبيان وتشمل الركض والمصارعة
رمي الرمح,  الخماسية )القفز, الركض, قذف القرص, واأللعابوسباق الخيل 
 والمصارعة(

 اليوم الثالث تقام مسابقات الرجال في القفز, المصارعة, الركض مسافات 
 أميال , ياردة, والركض لمسافات الطويلة )حوالي ثالثة400 -200القصيرة 

 بالمالبس العسكرية(.
 الفائزون  اليوم الخامس يخصص لغرض مواكب وتقديم الضحايا والقرابين وكان

 الزيتون والغار أغصانمن  أكاليليتقدمون المواكب ووضع على رؤوسهم 
ومما تقدم يتضح لنا بان وضع منهج المهرجان كان مدروسا بحيث يصبح باإلمكان 
مشاركة المتسابق بأكثر من مسابقة وتذكر المصادر أيضا بأن هذا البرنامج قابل للتغير 
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المهرجان وكان التغير من صالحية المشرفين الرسميين على  إحداثحسب ظروف و 
اذ طلب احد  142/ والدورة 81األولمبية حدث في الدورة  المهرجان فقط وهذا ما

 المتسابقين المشاركين في المالكمة والمصارعة الحرة.
 الشروط المتبعة للمشاركة 

  وقت معين  تسجيل اسمه في  باأللعابكانت التعاليم والشروط تستوجب على المشاركة
 يوما قبل بداية المهرجان ثالثينقبل السباق وان يمضي في التدريب 

  المدربين والمسئولين الذين قد أمضوا من قبل ما يقارب  أشرافيكون التدريب تحت
 الدورة في اإلعداد والتدريب للمشاركة في أشهرالعشرة 

 بالمشاهدة او المشاركة  كانت المرأة شبه معزولة عن المجتمع الرياضي, ال يسمح لها
 منزلها وتربية الطفل. التي تنصرف لتدبير وذلك باعتقادهم بان الزوجة الكاملة هي

  دورة أولمبية  إقامةتقرر  حتىظلت األلعاب القومية مقصورة على الرجال لفترة طويلة
المباريات النساء قاصرة على مسابقات الركض  خاصة للنساء في عيد )هيرا ( وكانت

 لمسافات قصيرة تجري في شهر ايلول بعد مباريات الرجال األولمبية
 مستوى هذا  آن االولمبية تقام ولو كانت البالد في حالة حرب مع عدو خارجي األلعاب

 اإلغريقهدفه المشاركة في النواحي المادية ثم زاد هبوط سقوط  وأصبحاأللعاب هبط 
هويتها اإلغريقية وخاصة بعد اشتراك  األلعابالرومان اذ فقد تلك  –تحت سيطرة 

االولمبية تشكل مشكلة للرومان الذين اعتنقوا الديانة  األلعاب وأصبحتالمحترفين فيها 
المسيحية بسب ما كان يصاحبها من طقوس وشعائر ال تقرها تلك الديانة حتى 

) ثيودوسيوس ( بأبطالها عام  اإلمبراطور أمرالديانة الرسمية للرومان لذا  أصبحت
 ميالدية 394
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 مدرسة البالسترا 
أبنية تزاول فيها المصارعة فقط وسميت ) البالسترا( وكانت جزءا تابعة  اإلغريقشيد  

 أماكن خاصة إيجادالى الجمنزيوم وعندما ظهرت الحاجة لديهم الى 
عليها  أطلقالبدني والعقلي  اإلعدادلتدريب الفتيان والشباب الذين ترعاهم الدولة وتعدهم 

نفس أسم األماكن الخاصة بالمصارعة ) البالسترا(, وعليه أصبح هذه الكلمة تطلق على 
 وأخرى يخص أماكن اإلبطال ثم البالسترا يتدرب فيها الفتيان  أماكن متعددة منها ما

خاصة بالشباب يتدرب فيه على المالكمة والمصارعة وكانت البالسترا الخاصة بالفتيان 
جانب برامج  إلىوعملية وكان النشاط البدني احد تلك البرامج  تطبق برامج نظرية
 والغناء واألدبالموسيقى والحساب 

الرياضي الذي  األلعابهذه المدرسة " يذهب الصبي الى مدرب  أفالطون وقد وصف 
الحرب", وكان برامج  يهابيتواله فيعدل قوامه ويقوي صحته فيصبح قويا شجاعا ال 

( سنة والثانية تضم الذين  11-7ما بين ) أعمارهمالتدريب يتناسب وعمر الفتيان تتراوح 
التي  األلعاب( سنة. وكانت الفئة األولى تزاول  16 - 11بين ) تتراوح أعمارهم اما

وتشمل الركض والقفز وتسلق الجبال واللعب بالكرة, وأما الثانية  أعمارهمم مع ئتتال
الى رمي القرص والرمح,  إضافةفكانت تزاول التدريبات العنيفة کالمصارعة و المالكمة 

 بمصاحبة الموسيقى . السياحة و الرقص كما مارسوا
 

 مدرسة الجمنزيوم 
والتي يمارس في الرياضيون  اإلغريقالجمنزيوم هو المدرسة أو المعهد الرياضي عند 

 الرياضية الخاصة األجهزةو  أدوات اإلمكاناتالتدريب البدني وهم عراة وتتوفر فيه كل 
باأللعاب الرياضية المعروفة لديهم وظهر هذا المعهد الرياضي في القرن السادس ق.م, 

 واملألقوقلت حروبها فيما بينها وتالشت غزواتهم  اإلغريقيةحينما استقرت دويالت 
 األخرى بينما نجد في العصر الهوميري 

بناء  أماكنليسوا في حاجة لمثل هذه األبنية المدرسية لكونهم غير مستقرين, واختيرت 
عباداتهم وذلك االعتقادهم باالرتباط الوثيق بين النشاط  أماكنالجمنزيوم بالقرب من 
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ارون من القبائل رياضيون يخت موتلك المعتقدات , کان يشرف على الجمنزيو  الرياضي
عليه وبالتناوب على مختلف معاهد  لإلشراف نرياضييحيث ترشح کل قبيلة عشرة 

على سلوك الشباب داخل الجمنزيوم , باإلضافة الى  اإلشرافالجمنزيوم وكانت مهمتهم 
عشرة من اإلداريين لكل معهد وكانوا يختارون من الرجال الذين  هتعينه بصفة دائمي
 األخالقية الفاضلة تتوفر فيهم الصفات

والجمنزيوم لم تقتصر واجباته على النواحي الرياضية بل كانت تستخدم فيما هو أكثر 
أهمية. واعتقادهم جاء من خالل تنمية النواحي االجتماعية والخلقية والصحية, حيث كان 
التدريب البدني والعناية بالنواحي الصحية هي الحجر األساس في برامج التعليم 

وكان الشباب يتلقی التدريب البدني في المالعب المخصصة وكلما تقدمت  اإلغريقية
مراحل العمر لدى الشباب حلت الدروس النظرية التي تلقى عليهم من قبل الفالسفة 
والحكماء في المناهج التدريسية , وكان اإلغريق يدلكون أجسامهم بالرماد والزيت ثم 

الجمنزيوم  إلىريب أو المسابقات الرياضية وكان االنتماء االستحمام بعد االنتهاء من التد
 له نظامه الخاص حيث كانت العضوية 

ال تمنح اال لألحرار من المواطنين ومن مختلف األعمار وكان التدريب دوم به المدلك و 
و على األخص المدرب قد انهما  المدرب ولهما اطالع بالنواحي الطبية مما يدل علی

 تدريبية دراسة علمية حتى اصبح مؤهال للعمل في الجمنزيوم.درس النواحي ال
 التالي الشكل  الجمنزيوم بمراحل متعددة حتى استقرت علی إدارةوقد مرت 
 .العناية بشؤون الصبيان 
 . العناية بشؤون الشباب ورعايتهم 
  العناية بشؤون التدريبات الرياضية ألعداد المنافسين للمهرجانات 
   العناية بشؤون التدريب على استعمال السالح 
 .التدريب على العاب القوى ورمي السهام بالقوس 

 
 



30 
 

 التربية البدنية في عصر النهضة
مصر النهضة يطلق علي على فترة االنتقال من العصور الوسطى الى العصور م 

ميالدية,  1453", ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام  16 -14الحديثة و " القرون 
 ويدل مصطلح النهضة غالبا على التيارات الثقافية والفكرية التي بدأت

البالد اإليطالية في القرن الرابع عشر حيث بلغت أوجه ازدهارها في القرنين السادس 
عشر والخامس عشر ومن ايطاليا انتشرت النهضة الى المانيا, فرنسا, اسبانيا والمناطق 

ك التيارات الثقافية والفكرية التي شهدها عصر النهضة ترجع المنخفضة من انكلترا أن تل
 نزاعاتثالث  إلى
 ويقصد بها دراسة تاريخ اليونان والرومان واالطالع على األقدمين إلىالعودة  -1 

 العلوم واآلداب واالستناد عليها لبناء نهضة جديدة
فسمنزلتها وفي مقدمتها العاطفة  اإلنسانيةالنواحي  أعطاء -2   المجال لإلنسان احوا 

 لالستمتاع بالحياة.
 نظرة احتقار . أليهاالعناية بالطبيعة الجامدة التي كان الناس سابقا ينظرون  -3 
بالتنظيمات السياسية التي افرزها  ظهورهاوارتبط  أورباكما ظهرت الدول الحديثة في  

بدأت في القرن التطور االقتصادي, أن النهضة الفكرية والبديعية واالجتماعية التي 
الخامس والسادس عشر كان لها التأثير المباشر على األساليب التربوية السائدة, ويقول 

في جامعة بادو ) اننا نسمي دراسات حرة  أستاذ" وكان 1420 -1349"بولس فرجيوس 
كل الدراسات الالئقة باإلنسان الحر, تلك الدراسات التي تحصل بواسطتها على الفضيلة 

لك التربية التي تظهر مواهب الجسد والنفس وتنميتها وتسمو بها وتعتبر بحق والحكمة وت
اما على المستوى التربوي فقد تأثرت التربية من خالل  في المنزلة الثابتة بعد الفضيلة(

عصر النهضة بثالث حركات تأتي في مقدمتها ظهور المذهب اإلنساني ثم المذهب 
 السلوكي وبعدها المذهب الواقعي
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 الرتبية البدني يف العصر الروماني:

التربية البدنية في العصر الروماني القديم لقد عرفت روما التربية االسبرطية التي كان 
العسكرية في عهد الجمهورية, وقد سادت التربية  واإلعدادغرضها التربية البدنية 
مهمة  اإلباءمتكامال من كافة النواحي, تولى  أعداداالفرد  إعدادالالتينية التي تهدف الى 

العسكري والصحي أو  األعدادتربية األوالد في هذا العصر التي كانت تنحصر في 
بتعبير آخر تربية عسكرية وخلقية لتحقيق التوسع وتكوين اإلمبراطورية لذا كان االعداد 

مميزات هذا العصر أهم بالغة في حياة الرومان في العصر القديم ومن  أهميةالعسكري 
 --: هي
 األعداد. كانت تربية الشباب منحصر على القوة والشجاعة والتحمل والصحة 1 

 للشباب الروماني. األولىالمواطن ليكون محاربة الن الحرب هي المهنة 
السابعة  . يكون الدخول في التجنيد للجيش الروماني من السنة السابعة عشرة لغاية2 

 مصاف المحاربين . من العمر ويقام احتفاال سنويا للشباب عند دخولهم في واألربعين
بأعياد  مرتبطة األلعابهي جزء من حياتهم اذ كانت  واأللعابكانت المهرجانات  3 

  لإللهة القرابينالمواسم الزراعية وبتطور المجتمع ارتبطت بالطقوس الدينية وتقديم 
الخشونة  من المحبة, لذا كانت أكثرالى االحترام . كانت صفات الروماني تثير المرء 4 

 للجمالية والفكرية الميولمن مميزات الروماني ولهذا أفتقر الى 
الخشبية  والعربات والعرائس والخيول األطواقكانت تشمل  األطفال األلعاب. من أهم 5 

 وتربية الحيوانات مثل الكالب والقطط والطيور .
 الصبيان کان تدريبهم على أيدي أبائهم الكتساب المهاراتو اما بالنسبة الى  -6

وتحمل البرد  الضروري للحياة العسكرية كرمي السهام و المالكمة والمصارعة والسباحة
 والحر .

هذه  مارس الرومان العاب الكرة بأنواعها وأحجامها المختلفة وكان األساس في 7 
 والنشاط فهي .  انت تشمل الحركةاأللعاب الرمي والقذف ومن اهم االلعاب التي ك
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 : الى  وفيها يحول الالعب ضرب الكرة باليد المفتوحة موجهة ايها -كرة الكف
كبر قدر ا الحائط، ويكرر العملية بعد أن تمامس الكرة االرض ويستمر في هذا

 المرات .  ممكن من
 : اللعبة  تلعب بثالثة العبين يقف كل منهما في رأس مثلث وتبدأ -لعبة التريجون

 برمي ولقف كرتين أو ثالث في وقت واحد . 
 : تجري في ملعب اقرب الى ملعب التنس, وان يواجه -لعبة السفير وماكاي 

 الالعبون بعضهم البعض . 
 : اللعبة  تكون الكرة محشوة بالصوف واألساس في مزاولة هذه -لعبة الهارباستم

في  وهنالك خصم يحاول أخذها منهم ويقف آخر إلىبعد قذف الكرة من العب 
تستعمل مسكات  أحياناوقد اتسمت هذه اللعبة بالقوة والعنف وكانت  وسطهم

 المصارعة خاللها.
والقفز  . في ساحات الحمامات وساحة ماريقوس يقوم الشباب بتمارين الركض8 

 والمصارعة, أما المتقدمون في العمر فيلعبون العاب الكرة.
وكانت  نات الرومانية كانت تقام في األعياد والمناسبات الوطنية والدينية. المهرجا9 

کمسابقات رمي الرمح  األلعابمجال لبقية  تشمل مسابقات الخيول والعربات فقط وال
 والقرص وغيرها 

القديم  . نزاالت المصارعة الدموية والمميتة كانت موجودة في العصر الروماني10 
 والمشاهدة من الجماهيروتلقت كل التشجيع 

حربي,  . زاول الرومان الرقص ضمن الشعائر الدينية وكانت الرقصات ذات طابع11 
 أما الطابع التعبيري والجمالي للرقص فلم يلقي االهتمام من الرومان

األساس  . وضع الرومان برنامج لألعداد البدني يخدم الجانب العسكري وكان هو12 
  والرمي باب ويتضمن الركض والوثب والسباحةفي البرنامج التربوي للش
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 التربية البدنية في العصر الروماني الحديث
عن االمبراطورية الرومانية ونمت إمكانياتها وقوتها ونفوذها ات بالحضارات القديمة 

االبتكار بل النقل عن الكتب علمائها ليست الشرقية واالغريقية فأصبحت مهمة 
بالعلماء والفالسفة ورجال الطب كانوا ضمن الذين  االستعانة والمعلومات القديمة بعد و

دهم خالل فتوحاتهم لذا نقلوا عن تلك الحضارات ما شعروا بأنه ذو فائدة يب أسرى  وقعوا
 أو العلمية األدبيةسواء كانت من النواحي الدينية او 
 ومن أهم مميزات هذا العصر كانت

 أدى واقتصادية بسبب السياسة الخاطئةبسبب الفتوحات انشات ظروف اجتماعية  -1
 .اإلمبراطوريةذلك بالتدريج الى سقوط 

والتفسخ في نظام  الرومانية بدأت ظهور التداعي اإلمبراطوريةفي الفترة األخيرة من  -2 
 الدولة وتدفق القبائل الهمجية الى البالد

وانغماسهم  د القديمةابتعاد الرومان عن الضوابط الخلقية الصارمة والعادات والتقالي -3 
 في الترف وفساد الجهاز اإلداري وسلب الحريات الشخصية . 

 إلى إضافة ظهور نسبة كبيرة من التفكك العائلي والطالق وانخفاض معدل المواليد -4
 االنحالل الديني .

قلل من  أزداد اهتمام الرومان بالتربية العقلية واالعتماد على الجيش المحترف مما -5 
 التربية البدنية .أهمية 

 كانت وسيلة للتسلية يقوم بها المحترفون أو األسرى او العبيد األلعابان  -6 
الى  التربية البدنية في هذا العصر فقد دعا الكثير من الفالسفة أهميةرغم قلة  -7 

 التدريب البدني وبينوا أهميتها للفرد وفي مقدمتهم )جاليوس( مزاولة
 اجزاء الجسم  األلعاب بالكرة باعتبارها أفضل تمارين لجميعجاليوس بممارسة  نصح -8 
االم االلهة  من اهم االحتفاالت هي األلعاب الرومانية في عهد جوبيتر وابولو وعيد -9

 يوما. 67 وفي اواخر العهد الجمهوري كانت هذه االعياد تشغل مايقارب
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 اما االلعاب الخاصة كانت تشمل:
 : ينظمها بعض المواطنين وتشكل عرض المسرحيات.التي  -العاب برايفت 
  : السيرك  ولها شعبية كبيرة في العهد االمبراطوري وتتالف العاب -العاب السيرك

 واألسرى والعبيد. من سباق العربات ونزاالت المصارعة وتجري ما بين المحترفين
ما بين  مصارعة الحيوانات وتجري أحيانا ما بين األسرى والحيوانات المفترسة او

 الحيوانات المفترسة
 

  اإلغريقالتربية البدنية عند 
من األقوام التي تتكلم اللغات الهندية واألوربية وهم ليس من جنس واحد وعلى  اإلغريق
من ثالثة عروق کعرق البحر األبيض المتوسط واألقوام المبنية والسيما من كريت  األكثر

مع األقوام األرية. يغلب على االثينين عرق البحر المتوسط, أما األسبارطبون فهم اقرب 
الى النورديين, ويقدر الزمن الذي بدأت فيه فروع من هذه األقوام تهاجر من موطنها 

ف الثاني ق.م, واتخذت في هجراتها اتجاهات مختلفة إلى األصلي بحوالي بداية األل
أوربا الجنوبية والى الشرق األدنى والهند. كانت أول الهجرات اإلغريقية هي األخيون الى 

ق.م, جاءت قبال اخرى وهم الدوريون وفي حدود  1500البيلويونيس وفي حوالي 
ونان والجزر االيجية كذلك ق.م, وقد انقسمت القبائل االغريقية الي 1000ق.م و  1300

 سواحل آسيا الصغرى وسكن الدوريون في الجنوب وااليونيون في
 الوسط وااليليون في الشمال اس ويمكن تقسيم التاريخ اليوناني الى ما يلي:

 ( ق.م 750 - 1100. عهد الملوك ) 
 ( ق .م 625 - 750عهد النبالء )  -
 ( ق.م525 - 625عهد الصفاء )  -
 ( ق.م400 - 525يمقراطية ) عهد الد - 
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 التربية البدنية في العصر الهوميري: 
هاجرت القبائل االغريقية القديمة الى شبه جزيرة اليونان من شمال اوربا الى جنوبها لقد 

متبعة األنهار والسهول حتى وصول البعض منها الى اسيا الصغرى والبعض االخر الى 
 نجزيرة كريت وقسم منها الى بالد اليونا

الجل  حكما مطلقا يعتمد على اسس تربوية أساسها األعداد البدني الهيلينين لقد اتبع 
مع قوي يعتمد على القوة البدنية القتالية, لذا وجب على كل فرد في هذا تمجتهيئة 

فهم بان التربية ن هذا من المجتمع اعداد جسمه اعداد يؤهله للقتال و التغلب على الخصم
البدنية كانت للغرض العسكري بالدرجة األساس وكانت منزلة الفرد في المجتمع تحدد 
على ضوء قوته البدنياه و مقدرته القتالية, وفق هذا المفهوم أصبح كل مواطن جنديا 
مؤهال للدفاع عن الوطن والتدريب المتواصل والذي اساسه رفع عناصر اللياقة البدنية 

 لمطاولة والرشاقة والسرعة كالقوة وا

التربية البدنية جزءا من حياتهم اليومية حتى انها دخلت في احتفاالتهم  أصبحتلقد  
الدينية والجنائزية فقد كانت تجري سباق العربات التي تجرها الخيول ويشترك فيها خمسة 

بطال متسابقين يقود كل منهام زوج من الخيول, وبعدها تجري مسابقة المالكمة بين إ
هذه المدينة, وثم نزاالت المصارعة, وتأتي بعدها سباقات الركض واخيرا رمي الرمح 
وخصصت ثالث جوائز للفائزين, أن هذه المسابقات تجري في الحاالت االعتيادية بين 
المنافسين من القادة وابطال القبائل الذين برزوا فيها, كانت تجري مسابقات المبارزة 

السهام ورمي الثقل, وكانت المبارزة تعتبر من النشاط العنيف  بالحراب والدروع ورمي
وامارمي الثقل فقدگان من االلعاب الشعبية لدى الهوميرين وكان لديهم نوع من الثقل 

 المعدني وحجري وكانت مسابقات الرمي بالسهام تجري ألصابه هدف معين. 
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 مميزات التربية البدنية في العصر الهوميري:
 العسكرية وهدفها  اللعاب في ذلك العصر كانت تتميز بالروحأن الرياضة وا

 وقت الفراغ والترويح .  تطوير القوة والتفوق البدني وبنفس الوقت أشغال
 الوحيدة التي تتنافس  أنها كانت ذو طابع استعراضي إذ كان الفرد ورؤسائهم الفئة

 فيها للفوز بالبطوالت الرياضية المختلفة 
  عليها بدافع  انها كانت مالئمة لما تطلبه حاجات المواطنين وظروفهم فاقبلوا

 ذاتي بقصد المحافظة على لياقتهم البدنية . 
  واالعداد الفني  لم يكن في هذا العصر تنظيم بالمعنى الدقيق لعملية التدريب

 بالطريقة التي عرفها اإلغريق في العصور التالية
 

 طة:التربية البدنية في اسبر 
نفوذ مدينة اسبرطة يمتد الى المناطق المجاورة  القرن الثامن قبل الميالد أخذ في بداية

الجنوبي من شبة جزيرة  ا التي تشمل النصفلها حتى تمكنت من السيطرة على الكوني
حوالي ربع لقرن الثامن قبل الميالد بداية ا كان في  البلقان, أن عدد سكان اسبرطة

 االسبرطيينسكان و التي وضعت تحت سيطرتهم بينما عدد مليون نسمة أكثرهم من 
 تسعة االلف نسمة لذا كان يشكلون الطبقة العسكرية المسيطرة  يتجاوزاألصليين ال

 أجدادهمالدولة التطبيق التقاليد االجتماعية والسياسية الخاصة بهم والمتوارثة من 
ألساسي من التربية والتربية البدنية ابو الغرض العسكري لغرض الهوميرين, كان الهدف ا

اعداد جيش قوي قادر على تحقيق أهدافهم اإلغريقية. لقد تميزه اسبرطة باالتجاه التربوي 
 بثالث عوامل وهي:

 . العالقات السياسية . 3. النظام االجتماعي . 2البيئة الجغرافية .  .1
كفاح المستمر الذي يستند على قوة الجسم والقدرة أن بيئة منطقة اسبرطة كانت تتطلب ال

على التحمل وهو ما تتميز به تلك القبائل من اصل دورياني لذا اطلق عليهم 
وتعطي هذه الكلمة معنى قوة الشكيمة والجلد وبذلك أصبحوا يمثلون الطبقة  االسبرطيين
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م والطبقة الثالثة وهي في هذا المجتمع الجديد وتليه الطبقة المتوسطة وهم أتباعه األولى
طبقة العبيد, لذلك كان البد لهم من جيش قوي مدرب يشمل جميع القادرين من الرجال 
والنساء, حيث كانت النساء مطالبات بالحصول على لياقة بدنية مناسبة العتقادهم بأن 

 ذلك ) يحقق ثالثة أغراض( 
 . أقوياء. اعتقادهم بأن األم التي تملك صحة جيدة وجسم قوي تلد ابناء أصحاء 1
 . مساهمة المرأة بالدفاع عن الوطن عند الحاجة الى جانب الرجل .2 
 . قيام االم باألشراف على تدريب اوالدها من السنة االولى ولغاية بلوغ الولد السادسة3 

 من عمره و البنت السابعة من عمرها .
 
 هم مميزات البرنامج التدريبي المعد من الدولة فكانت ا

 .البرنامج التدريبي في أسبرطة كان يستند على اساس التدريب 
  البرنامج يشمل على الركض وفنون القتال والوثب العريض و السباحة و المصر

 . والمالكمة وركوب الخيل والعاب الكرة
 التطور البيولوجي من حيث العمر البرنامج التدريبي اخذ تدريجيا بنظر االعتبار 

 والجنس.
   . التمارين تعطى للصغار كالركض والوثب وتمارين االعداد البدني العام 
 أن التربية البدنية في اسبرطة كان المقصود منها أكساب المواطن المهارة 

 والقوة العضلية والقدرة على التحمل. 
 اذ لم تستخدم لخدمة الدولة أن اكتساب السرعة والقوة والمطاولة ال قيمة لها 

 للغرض العسكري . 
 الشباب االسبرطي ومشاركاتهم في الدورات األولمبية القديمة كانت عامال 

 مساعدة على تطوير اللياقة البدنية لديهم خدمة للغرض العسكري. 
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  القوة الجسمية والقدرة الحربية هي الخصال المفضلة لدى االسبرطيين الذي كانوا
 د تكوين أبطال وجنود مما أدى الى خلق الشجاعة والبسالةهدفهم الوحي

  الدولة كانت تجري اختبارات سنوية لفحص قابليات شبابها البدنية وروحهم
  المعنوية وخاصة للشباب ما بين سن الثامنة عشر ولحد العشرين.

 كان هدف االختبار معرفة مدى شجاعة وقدرة الشباب على تحمل االلم 
 ةمعرفة مهاراتهم العسكري إلى ضافةإوالحياة الخشنة 


