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 الفصل االول

 

 في تاريخ التربية الرياضيةالمدخل 

 

 التاريخ االنساني تعريفه ومفهومه -: المبحث االول

التااااريخ اصااا هحاج: ةاااو جملاااة االحاااواي واالحاااداث التاااي يمااار بهاااا الفااارد او المجتمااا  كماااا 

 واالنسانية.يصدق القوي على الظواةر ال بيعية 

 يعرف التاريخ في اللغة تعريف الوقت، وتاريخ الشيء وقته وغايته

والتاااريخ ايضاااا علاام يبحاااث فاااي الوقااائ  والحاااوادث الماضااية وحقيقتاااه كماااا قاااي ابااا   لااادو  

يعااارط ل بيعاااة  لااا   "اناااه  بااار عااا  االمتنااااذ االنسااااني الااا ، ةاااو عمااارا  العاااالم ، وماااا

العماااارا  ماااا  االحااااواي ملااااي التااااوح  والتااااتنل والعصاااابيات. واصااااناف التغلبااااات للبشاااار 

ينتحلاااه البشااار  ينشااات عااا   لااا  مااا  المالااا  والااادوي ومراتبهاااا وماااا بعضاااهم علاااى بعاااط وماااا

يحااادث فاااي  لااا   باعماااالهم ومسااااعيهم مااا  الكسااال والمعاااا  والعلاااوم والصااانائ  وساااائر ماااا

واي" اال ا  بعااااط المااااتر ي  يقتصاااار علااااى  كاااار اال بااااار العماااارا  ب بيعتااااه ماااا  االحاااا

 اااار يااااتبى االقتصااااار علااااى التعريااااف االوالوقااااائ  ماااا  دو  ا  ياااا كر اساااابابها وبعضااااهم 

باااالحوادث الماضاااية فااايمحو اال باااار ويعلاااي الوقاااائ  ويساااتبدي بالتسلساااي الزمااااني ترتيباااا 

جعاااي الماااتر  ةماااه  ساااببيا يرجااا  فياااه الحاااوادث الاااى اسااابابها والوقاااائ  الاااى احوالهاااا، فاااا ا

تمحاااايو اال بااااار ونقااااد الولااااائق وااللااااار كااااا  تاري ااااه انتقاديااااا وا ا اساااات ر  ماااا   كاااار 

االحاااواي الماضاااية عبااارة تاااتم بهاااا فائااادة االقتاااداء لمااا  ياااروم  لااا  فاااي تربياااة النشاااىء كاااا  

منهاااا فاااي تااادبير  إلفاااادةالااادوي وعهقتهاااا بعضاااها بااابعط  بت باااارتاري اااا ا هقياااا وا ا عناااي 

تاري ااه سياساايا وا ا تجاااوز  لاا  كلااه الااى تعليااي الوقااائ  لمعرفااة كيفيااة حاادولها الدولااة كااا  

 واسبال نشوئها كا  تاري ه فلسفيا؟

ماااارت كلمااااة تاااااريخ بت ااااورات عدياااادة فااااي اللقافااااة العربيااااة ، فقااااد بااااد ت بمعنااااى التقااااويم 

والتوقيااات فاااي صااادر االساااهم واحتفظااات بهااا ا المعناااى لفتااارة لااام صاااارت بمعناااى ا ااار ةاااو 

 . كا  حداث على اسال الزم  لتحي كلمة التاريخ تدريجيا محي ماتسجيي اال

 



 : ا   فالتاريخ

التااي جاارت فااي الماضااي علااى اساال علميااة محاياادة  لألحااداثةااو تسااجيي ووصااف وتحليااي 

 للوصوي الى حقائق وقواعد تساعد على فهم الحاضر والتنبت بالمستقبي.

 

 الرياضيةاةمية دراسة تاريخ الحركة  -: المبحث الثاني

ا  الحيااااة فاااي ماضااايها وحاضااارةا وحااادة عضاااوية تتفاعاااي فيهاااا م تلاااف العناصااار وتتكاماااي 

وةااي ملتقااى مااتلرات متدا لااة . لاا ل  اليمكاا  لهنسااا  تفهاام حاادلاج ماا  االحااداث اال ا  تفهاام 

الحياااااة كلهااااا كمااااا انااااه اليمكاااا  ا  ياااادر  جاااازءاج ماااا  التاااااريخ ادراكاااااج صااااحيحاج اال ا  فهاااام 

بكاملااااه الاااا ، يشاااامي الحياااااة البشاااارية الماضااااية بجمياااا  مظاةرةااااا تجااااا  التاااااريخ البشاااار، 

مماااا تقااادم يتضاااي لناااا اةمياااة دراساااة تااااريخ التربياااة عاااداد البااادني او التربياااة الرياضاااية، اال

الرياضااية الرتبا هااا بالتاااريخ االنساااني مناا  عصااور مااا قبااي التاااريخ حتااى الوقاات الحاضاار 

المفااااةيم التاااي اع يااات مااا  قبلهاااا للتربياااة لااادخ م تلاااف االقاااوام والشاااعول واال اااهذ علاااى 

الرياضاااية باعتبارةاااا وسااايلة تحقياااق اغاااراط معيناااة ا تلفااات باااا تهف نظااارة تلااا  االقاااوام 

 اليها.

 -وتتجلى اةمية دراسة تاريخ التربية البدنية والرياضة بمايلي:

 تسهم في تحديد ال  ت  والصوال وغرل المفاةيم التربوية اال هقية .1

 والحقائق ومدخ صدقها  باألحداثضي المولق يعرفننا ا  التاريخ الريا .2

والوقاااائ  وماصااااحبها مااا  تغيااارات فاااي اقامتهاااا واسااااليل ت ورةاااا  باألحاااداثيعرفناااا  .3

 ومنهجها وبرامجها

الرياضاااي عااا  مكاااام  القاااوة والضاااعف فاااي ممارساااة النشاااا  البااادني  التااااريخ ايعرفنااا .4

 والتربو، ال ، سارت عليه

الرياضاااية التاااي حققهاااا االب ااااي لكاااي  لإلنجاااازاتالمشااارقة  ي لعناااا علاااى الجوانااال .5

نقتفااااي الرةااااا ونقااااف عنااااد جوانبهااااا الساااالبية لتجاوزةااااا واصااااه  عيوبهااااا وتجنبهااااا 

 واالبتعاد عنها

نسااتلهم ماا  دراسااة تاااريخ التربيااة البدنيااة والرياضااة العباار للمسااتقبي ماا   ااهي بااث  .6

 والع اءالرو  الجديدة وشح  ةمم الرياضيي  في التنافل في  ير الصه  

 

 الهدف م  دراسة تاريخ التربية الرياضية

 

 -ا  الهدف م  دراسة تاريخ التربية الرياضية بما يلي:

اط تااتم  بهااا وتعمااي م التاااريخ او االسااتفادة منااه فااي ساابيي تحقيااق اغااراساات دا .1

علاااى تحقيقهاااا فاااي سااابيي االساااتفادة مااا  تجاااارل شاااعبنا والشاااعول اال ااارخ فاااي 

 ة ا المجاي.



مشااكهت التااي تعتاارط ت ااور حركااة التربيااة الرياضااية لهااا  ا  كااي مشااكلة ماا  .2

 ج ورةا واسبابها.

وضاااا  اسااااتراتيجية للت  ااااي  العلمااااي يعتمااااد علااااى دراسااااة التاااااريخ الرياضااااي  .3

 للنهوط بمستوخ الرياضة في ق رنا

القضااااء علاااى المفااااةيم ال ا ئاااة ونشااار المفااااةيم الحديلاااة للرياضاااة والتاااي تهااادف  .4

 ا واجتماعيا ونفسياالى ت وير الفرد بدنيا وعقلي

اساااات هو الاااادرول والعباااار ماااا  الماضااااي والتعاااارف علااااى اال  اااااء وتجناااال  .5

 . الوقوذ فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 

 تاريخ التربية البدنية والرياضة في المجتمعات القديمة

 

 :المبحث االول 

 المجتم  البدائيالتربية البدنية في 

ياااة  برامجهاااا منظماااة ولااام تكااا  تزاولهاااا فاااي ربياااة البدنياااة فاااي المجتمعاااات البدائلااام تكااا  الت

اوقاااات معيناااة ا  ا  الرجاااي البااادائي لااام يكااا  بحاجاااة الاااى ت صااايو وقااات معاااي  ليماااارل 

االنشاا ة البدنيااة ا  انهااا تشااكي الجاازء االكباار ماا  حياتااه اليوميااة ماا   ااهي سااعيه للحصااوي 

ياااومي او حماياااة نفساااه مااا  البيئاااة المعادياااة ، لااا ا نجاااد االنساااا  البااادائي  ا جسااام علاااى قوتاااه ال

قاااو، واجهااازة عضاااوية ساااليمة ، وقاااد اظهااارت الدراساااات ا  لمياااوي االنساااا  القاااديم دورا 

كبيااارا فاااي ممارساااة نشاااا ه البااادني ومااا  ةااا   المياااوي البحاااث عااا  ال عاااام والرغباااة فاااي 

باااة فاااي اسااات دام العقاااي والعضاااهت وال اااوف الحماياااة مااا  االعاااداء والااازوا  والتكاااالر والرغ

ماااا  المجهااااوي والهمااااالوف ، و بيعااااة االنسااااا  االنسااااا  االجتماعيااااة وماااا  كااااي  لاااا  نشاااات 

الصااايد والقتااااي وفاااي الوقااات الحاضااار النشاااا  الحركاااي ساااواء كاااا  ةااا ا النشاااا  عماااهج او 

لعبااااااج فيتوقاااااف علاااااى العاماااااي النفساااااي الاااااداف  لنشاااااا  معاااااي ، فالعماااااي يتصاااااف بالحاجاااااة 

بشاااكي عاااام ، اماااا اللعااال فداوفعاااه دا لياااة وتلقائياااة وغرضاااه  ضااارورة ولاااه صااافة االجبااااروال

 المتعة والترويي.

 -تتضي لنا اةداف التربية البدنية في المجتم  البدائي وةي: وم  ةنا

.تهااادف التربياااة البدنياااة ا  ياااتعلم الفااارد كياااف يبقاااى حيااااج منااا  ال فولاااة فال فاااي ياااتعلم اوال 1

 لم م  ازدياد عمر  كيف يوفر لنفسه ال عام والمتوخ والكساء.قواعد السهمة لم يتع

. التااادريل علاااى فااا  الااادفاذ عااا  الاااانفل وااليماااا  بعقائاااد الجماعاااة والعشااايرة وحمايتهااااا 2

 . وعليه فت  للتربية البدنية في المجتم  البدائي مكانا مرموقاج 

 

 -:وكانت للتربية البدنية في المجتم  البدائي لهلة اغراط رئيسية 

 الكفاية البدنية - وال :

الركيااازة االساساااية التاااي اعتماااد  ألنهااااقااااء االنساااا  لكفاياااة البدنياااة دوراج متميااازا فاااي ب دت ا

عليهاااا فاااي مواجهاااة اال  اااار ال بيعياااة واالعاااداء وكااا ل  بقااااء العشااايرة تعتماااد علاااى تمتااا  



اعضاااااائها بصااااافات بدنياااااة كالرشااااااقة والقاااااوة والسااااارعة والم اولاااااة الهزماااااة لمواجهاااااة 

المصاااااعل لاااا ا كاناااات القبيلااااة تشااااج  االةتمااااام بالكفايااااة البدنيااااة باعتبارةااااا وساااايلة لزيااااادة 

 الضما  في فرو البقاء.

 التماس  االجتماعي )الشعور باالنتماء الى الجماعة( -لانياج:

الباااادائي وقااااد ساااااعدت التربيااااة البدنيااااة  لإلنسااااا ا  التماساااا  االجتماااااعي ضاااارورة قصااااوخ 

ي االجتمااااعي وتقويتاااه ولقاااد اصااابي النشاااا  البااادني بعاااد  لااا  علاااى  لاااق فااارو لتنمياااة الاااوع

وساااايلة لتعلاااايم اال فاااااي والفتيااااا  تقاليااااد القبيلااااة وكاناااات الرقصااااات العشااااائرية والحركااااات 

 دة القبائي لتنمية الرو  الجماعية ال بملابة اداة استغلها قاالجماعية وااللع

 الترويي  -لاللاج:

عاااارف االنسااااا  الباااادائي التاااارويي  ااااهي م اردتااااه للحيوانااااات يومياااااج التااااي زاولهااااا الجااااي 

الحصاااوي علاااى غ ائاااه ةااا ا فهاااو لااام يوجاااه كاااي  اقتاااه نحاااو العماااي باااي كاااا  يساااعى ل لاااق 

 لحظات للراحة ع   ريق الرقو واللعل،

 لااام يعااارف المجتمااا  البااادائي المدرساااة النظامياااة بمفهومهاااا الحاااالي وكاااا  الوالااادا  يقوماااا 

والاااد  فاااي رماااي الحرباااة او الااارمي وكانااات  بتقلياااد بتربياااة اال فااااي ا  كاااا  علياااه ا  يقاااوم 

الظاااروف ةاااي التاااي تاااتحكم فاااي تعلااايم اال فااااي المهاااارات الحركياااة التاااي يحتاااا  اليهاااا ا، 

 عنصر م  عناصر اللياقة البدنية التي البد ا  يحصي عليها وي ورةا.

 

 

 :المبحث الثاني 

 -ارة واد، الرافدي  وااللار المكتشفة التي فيها مشاةد رياضية:التربية البدنية في حض

واد، الرافااادي ( احتلااات ةااا    –)باااهد ماااابي  النهاااري   ماااا يسااامىحضاااارة العاااراق القاااديم او 

الحضاااارة مكاناااة باااارزة فاااي التااااريخ البشااار، القاااديم، وسااااةمت بشاااكي ملحاااوظ فاااي تقااادم 

مجااااالت عديااادة واصااابحت ملااااالج  القديماااة التاااي كانااات تعاااي  الاااى جوارةاااا فااايالمجتمعاااات 

 رائعا يضرل به لدور سكا  ة   البهد في تقدم الحياة االنسانية وت ورةا.

فااي ةاا   العصااور كاناات التربيااة تهاادف الااى جعااي الناشااىء يشااق  ريقااه فااي الحياااة العمليااة 

معتماااداج علاااى نفساااه وتاااولى مهماااة التربياااة الكهناااة فقااااموا بتعلااايم الكتاباااة ودراساااة التااااريخ 

تعلاااااق بملاااااوكهم واب اااااالهم وعرفاااااوا القصاااااو والشاااااعر الحماساااااي وكانااااات المهاااااارات الم

العسااكرية تشااكي الجاازء االساسااي ماا  باارامب التربيااة البدنيااة وممارسااة االلعااال تعااد وساايلة 

دفاذ عااا  الاااو   وكاااا  ابنااااء النااابهء ياقاااة البدنياااة مااا  اجاااي االساااتعداد الااادائم للاااللهحتفااااظ بال

بعااط العبيااد وكااا  اال فاااي يمارسااو  اللعاال  يتااولى القيااام بااهناال الاادرل تهاا يباج جاب يتلقااو 

والساااباحة ويتلقاااو  دروساااها تحااات اشاااراف مساااتولي  ووجااادت بعاااط االدلاااة التاااي تلبااات ا  



الشاااابال ماااا  ابناااااء ال بقااااات العليااااا كااااانوا يتلقااااو  دروساااااج تعليميااااة فااااي التمرينااااات البدنيااااة 

 وك ل  السباحة والرماية والقول والنشال وركول ال يي.

 -اغراط التربية البدنية في العراق القديم :

 -الغرط العسكر،: .1

كااااا  السااااومريو  فااااي عصاااار فجاااار السااااهالت يلمنااااو  التاااادريل البدنيااااة اليجاااااد الجيااااو  

دولاااتهم وحمايتهاااا مااا  اال مااااذ االجنبياااة والااادفاذ عااا  ترباااة الاااو   لااا ل   ألسااانادالقوياااة 

مااا  حياااث االسااالحة والحااارل اوجااادوا نظاماااا يعاااد االوي مااا  نوعاااه فاااي تااااريخ الحضاااارات 

وقاااد حفظااات لناااا الق عاااة االلرياااة المعروفاااة بتسااام )راياااة اور( بعاااط اسااااليل القتااااي التاااي 

علااار عليهاااا فاااي المقبااارة الملكياااة وكااا ل  الق ااا  االلرياااة التاااي علااار عليهاااا فاااي لكااا  ملاااي " 

نصااال النساااور" واساااتعمي العراقياااو  القااادماء ايضاااا العرباااات الحربياااة فاااي المعاااار  وةااا ا 

حااااظ  فااااي )راياااة اور( ا  نشاااااةد فااااي الحقاااي االعلااااى ماااا  العرباااة الملكيااااة وبجانبهااااا نه ماااا

الملاااا  الاااا ، يقااااود الجااااي  كمااااا نشاااااةد فااااي المشااااهد االساااافي ارباااا  عربااااات حربيااااة وةااااي 

 متشابكة في القتاي م  جي  العدو وةي تتس  الربعة مقاتلي .

ي القااااوات وفااااي بدايااااة عصاااار فجاااار السااااهالت اصاااابحت القااااوة العسااااكرية اكلاااار فاااااكلر فاااا

المتماساااكة مااا  راكباااي العرباااات والمشااااة الكليفاااة ، وا  االسااالحة   لااا  الوقااات ةاااي الااارمي 

والسااايف والسااايف المقاااول الااا ، علاااى ةياااتة اوراق الشاااجر لااام اساااتعمي القاااول والساااهم.كما 

تااا كر النصاااوو المسااامارية الكليااار عااا  التجنياااد العساااكر، )قاااانو  حماااورا،( وفاااي العصااار 

متدرباااااة القوياااااة بشاااااكي كبيااااار كماااااا ت اااااورت االسااااالحة االشاااااور، ت اااااورت الجياااااو  ال

المساااااات دمة كالمقااااااال  والرمااااااا  ال ويلااااااة والفااااااتول والعربااااااات ال فيفااااااة  ات العجلتااااااي  

 والدبابات او الكبا  لد  الحصو  والمد .

االكديااة  و اصااة فااي زماا  ساارجو  االكااد،  زماا  الدولااة ونتيجااة الفتوحااات ال ارجيااة فااي

دريباااه  وناااوذ اسااالحته، وكااا ل  ت اااور اسااالول الحااارل فقاااد ت اااور نظاااام الجاااي  واسااالول ت

ظامااه وتعبئتااه الاا ، كااا  يعتمااد علااى  فااة الحركااة والمناااورة فااي الهجااوم والاادفاذ معتماادا نو

علاااى االسااالحة ال فيفاااة واد لاااوا نظاااام مباااارزة رجاااي لرجاااي وةااا ا يت لااال لياقاااة بدنياااة عالياااة 

والم اولااااة وال فااااة  وةر اللياقااااة البدنيااااة كالساااارعة والقااااتعتمااااد علااااى ت ااااوير جمياااا  عناصاااا

 والرشاقة ويتتي  ل  م   هي التدريل الشاق المتواصي وفق برامب تدريبية منظمة.

البااادني  لقاااد كاااا  للعاماااي البيئاااي الااا ، سااااعد علاااى العناياااة باالعاااداد-الغااارط البيئاااي: .2

ماا  قبااي العااراقيي  القاادماء ةااو عنااف البيئااة ال بيعيااة لاابهد واد، الرافاادي  قااديماج لاا ا 

كانااات تااادعو الاااى لتااادريل بااادني عنياااف للساااي رة عليهاااا والمتتبااا  الساااا ير واد، 

الرافااادي  ملاااي اسااا ورة ال ليقاااة البابلياااة الشاااهيرة يمكااا  معرفاااة الجهاااود التاااي بااا لها 

بة ا  يمكااا  تفسااايرةا انهاااا ى بيئاااتهم النهرياااة الصاااعالعراقياااو  االوائاااي للساااي رة علااا

  ور، لسي رة االنسا  على تل  البيئة وترويضها لصالحه.سا رمز 

 -الغرط الديني: .3



كااا  للعامااي الااديني الاار  دعاام االعااداد الباادني وتملااي فااي مزاولااة الكهنااة للمصااارعة 

قدساااية وانناااا نعتقاااد اساااال ةااا ا الااادعم ةاااو العاماااي العساااكر، ا  اع يااات المصاااارعة 

لااادف  العاااراقيي  لمزاولتهاااا النهاااا كانااات تشاااكي االساااال فاااي اعاااداد المقاتاااي العراقاااي 

 ال  القتاي قديما كا  يعتمد على االشتبا  القريل .

امااااا الغاااارط الترويحااااي فلاااام يكاااا  لاااادخ العااااراقيي  غرضااااا اساساااايا ولكنااااه عاااارف 

 ضمناج.

 

 -اضية :االلار المكتشفة في حضارة العراق القديم التي فيها مشاةد ري

توجاااد فاااي المتحاااف العراقاااي ببغاااداد والمتااااحف الجنبياااة العدياااد مااا  الق ااا  االلرياااة 

التااي فيهاااا مشاااةد رياضاااية تعاااود الااى العصااار الساااومر، )فجاار الساااهالت( والباااابلي 

 واالشور، وةي تملي م تلف االلعال الرياضية.

 -المصارعة :

مااا  نااازاي  ر علاااى لاااو  مااا  الر اااام يملاااي القسااام االسااافي مااا  لاااهث مراحااايلاااع .1

المصاااااارعة باااااي  مصاااااارعي  علااااار علياااااه فاااااي  فااااااجي ويقااااادر زمناااااه بنحاااااو 

ق.م( وتملاااااي الوضاااااعية االولاااااى القسااااام التحضاااااير، للمساااااكة والشاااااكي 2622)

لالااث انتهاااء المساااكة اللاااني كساار مركااز اللقااي فااي المصاااارعة الحاارة والشااكي ال

 . م بت بيقها وعدوي ع   صمه بنظرة الى ال لفوانتصار القائ

كسااارة مااا  لاااو  مااا  الحجااار فاااي تاااي حرماااي نقااا  بمشاااهد يملاااي علااار علاااى  .2

ق.م( كماااا 2622) مصاااارعي  فاااي وضاااعية التهيااات للنااازاي يقااادر زمنهاااا بحااادود

باااااالولى وفيهااااا ناااازاي مصااااارعة تعااااود الااااى الفتاااارة   غلاااار علااااى ق عااااة شاااابيه

 . الزمنية  اتها

اساااتا  بجامعاااة  فاااي من قاااة  فااااجي مااا  قباااي الااادكتور سااابايرز 1336علااار عاااام  .3

بنسااالفانيا علاااى ق عاااة الرياااة تعاااود الاااى عصااار فجااار الساااهالت الساااومر، ويقااادر 

ق.م( علاااى شاااكي تملااااي بروناااز، لمصاااارعي  يحماااي كاااي 2622زمنهاااا بنحاااو )

منهماااا جااارة فاااوق راساااه وا  وضاااعية المصاااارعي  وانتصاااال الااار ل تااادي علاااى 

مساااكتها ق ر ساااه كماااا ا  ا  كاااي منهماااا يحااااوي جهاااد االمكاااا  ابقااااء جرتاااه فاااو

تااادي ا  كاااي منهماااا يحااااوي ا اااهي تاااواز  اال ااار الساااقا  جرتاااه وةااا ا يجعلناااا 

نعتقااااد ا  المصااااارعي  يمارسااااا  مصااااارعة ت تلااااف فااااي ممارسااااتها وقوانينهااااا 

عاااا  المصااااارعة التااااي عرفناةااااا فااااي الق اااا  االلريااااة السااااابقة النهااااا تعااااود الااااى 

عة ق.م( انهاااااا ناااااوذ مااااا  المصاااااار2622الفتااااارة الزمنياااااة  اتهاااااا ا، بحااااادود )

 . المت ورة يمك  تسميتها بمصارعة التواز 

ت عااااروق منشااااورية الشااااكي سااااميت اعلاااار علااااى ق عااااة الريااااة ر ااااام اباااايط   .4

)مسااالة بااادرة( تحتاااو، علاااى لمانياااة مشااااةد اربعاااة منهاااا افقياااة واربعاااة ا ااارخ 

عمودياااة المشاااهد الااارئيل  لهااا   المسااالة  ااااو بالمصاااارعة ويتكاااو  مااا  نااازالي  

نااه الوضااا  االبتاادائي الاا ، يعااي  شااكي الوقاااوف، او ماارحلتي  المرحلااة االولااى م

مااا  اجاااي اداء المساااكة والمرحلاااة اللانياااة فياااه وتملاااي وضااا  اداء ووضااا  المسااا  

المساااكة الااا ، يظهااار فيهاااا واضاااحا كسااار مركاااز اللقاااي احااادةما مااا  اجاااي حملاااه 



ورميااااااه علااااااى االرط وةاااااا ا النااااااوذ ماااااا  المسااااااكات ةااااااو مايساااااامى اليااااااوم 

 بالمصارعة الحرة.

جاااانبي فياااه رجاااه  واقفاااا  ومتجهاااا  الاااى اليماااي  حياااث  والاااى اليساااار مشاااهد

ماااي كاااي منهماااا عصاااا صاااغيرة ترماااز العصاااا احياناااا الاااى مصاااارعة جارياااة ويحال

الساااي رة والسااايادة وةااا ا يفتااارط انهماااا يقوماااا  بمهماااة  اصاااة لعلهاااا مراقباااة 

 المصارعي  ا، )التحكيم( ووفق تعليمات وانظمة  اصة به   اللعبة.

لجانااال ال لفاااي للمسااالة فالقسااام االعلاااى مااا  تتاااتلف مااا  والمشاااهد الموجاااود علاااى ا

لهلاااة اشااا او عاااراة راكعاااو  علاااى الركباااة اليمناااى والسااااق اليسااارخ منتصااابة  

)وضااااعية الركبااااة والنصااااف( والياااادا  االعلااااى ويرتااااد، اللهلااااة الحبااااي الغلاااايظ 

ال ااااااو بالمصاااااارعة ، وا  مشاااااهد ةاااااتالء االشااااا او اللهلاااااة فاااااي حركاااااة 

قاااااي للوضااااعية اال اااارخ والقاااادم اليمنااااى مرفوعااااة مسااااتمرة وةاااام متااااتةبو  لهنت

لهاااا ا الغاااارط وةاااا ا يعنااااي ا  المصااااارعة كاناااات تصاااااحبها العااااال رياضااااية 

 ا رخ ربما انهم عداتو  في وضعية التهيت للمباشر بالركط.

توجااد فااي المتحااف العراقااي ق اا  الريااة فيهااا مشاااةد ناازالت مصااارعة لهااا عهقااة بعيااد  .5

لااف ساانة قبااي الماايهد( وكااا  يقااام لغاارط انتاازاي اال 8-5ر ل الساانة الاا ، يعااود الااى )

 الم ر .

 

 -المالكمة:

لااااوا المهكمااااة واسااااتعملوا اقاااادم قفاااااز فااااي تاااااريخ البتاااات التنقيبااااات باااات  السااااومريي  قااااد زاو

يرتااادو  لباسااااج  اصااااج بالمهكماااة يتكاااو  مااا  تناااورة قصااايرة تمتاااد الاااى  ا المهكماااة وكاااانو

ياادي علااى ماادخ تت ااور االلعااال لااديهم  الركبااة وةااو باا ل  ي تلااف عاا  لبااال المصااارعة ممااا

 ا  اوجدوا لكي لعبة زياج  او بها.

علاااار علااااى  ااااتم اساااا واني يملااااي بدايااااة ناااازاي )مصااااارعة مهكمااااة( ماااا  العصاااار  .1

 ق.م( في تي حرمي.2252السومر، اال ير في حدود )

-2222علااااار علاااااى مجسااااام ف اااااار، يعاااااود الاااااى العصااااار الباااااابلي يقااااادر زمناااااه ) .2

ق.م( ويملااااي مشااااهد مهكمااااة ويهحااااظ ا  كااااه المهكمااااي  يرتااااد، المهباااال 1552

 ال اصة بالمهكمة اضافة الى كفوف  اصة.

 

 -السباحة :

االراضااااي فاااارات وا   بيعااااة ارط بااااهد الرافاااادي  ووجااااود النهااااري  العظيمااااي  دجلااااة وال

فاااي جناااول العاااراق وا هلاااه علاااى ال لااايب العرباااي كاااا  عماااه ودافعاااا  التاااي تغمرةاااا المياااا 

لممارسااة السااباحة والغااوو وقااد علاار علااى ق عااة تعااود الااى العصاار االشااور، يظهاار فااي 

 لصااادر، بينماااا اال ااارا  وةماااا يعتلياااا لاااهث جناااود احااادةم فاااي وضاااعية الساااباحة ب ريقاااة ا



ضاااعها كاااي منهماااا تحااات صااادر  ويمسااا  بيسااارا  احاااد ر ساااي القرباااة المنفاااردة المنفو اااة وي

 صول الجهة الم لوبة ربة ويوظف يمنا  كمج اف يعمي حركةالق

 -التجذيف :

باااي  ساااكا  من قاااة االةاااوار فاااي جناااول العاااراق  ا  اوضاااي صاااورة معبااارة عااا  التشاااابه 

الحاااااليي  واسااااهفهم السااااومريي  تباااارز ماااا   ااااهي اعتمااااادةم الاااارئيل فااااي معظاااام اوجااااه 

م علاااى القاااوارل ويااارخ بعاااط البااااحلي  ا  القاااوارل المسااات دمة حاليااااج انماااا ةاااي انشااا ته

صااااور  باااااق االصاااااي للقاااااوارل القديماااااة مااااا  حياااااث شاااااكلها وماااااواد صاااااناعتها واسااااالول 

 تسييرةا.

 -الصيد:

مااارل العراقيااو  الصاايد ا  عااد ماا  الوسااائي المهمااة فااي اعااداد المقاااتلي  وانااه ماا  االلعااال 

المساااالية فااااي اوقااااات الفااااراخ ومارسااااه الملااااو   اصااااة صاااايد االسااااود ا  علاااار علااااى مساااالة 

يصاااايدو  الماااااعز  لنااااوا ق.م فيهااااا مشااااهد لصاااايد االسااااود  وك3222صااااغيرة تعااااود الااااى 

 والغزال  واالستعانة بالكهل ل ل .

 ارزة :المب

يعاااد السااايف مااا  اقااادم االسااالحة التاااي عرفااات فاااي باااهد الرافااادي  كماااا يظهااار فاااي )راياااة اور( 

 التاااي تعاااد مااا  المااا  وانفااال الق ااا  االلرياااة وةاااي مصااانوعة ب ريقاااة الت عااايم باالصاااداف

واالحجااار الملونااة الجميلااة ملااي حجااز الااهزورد  وقااد قساامت الااى حقااوي وا  االشااتبا  ماا  

العااادو يظهااار ا  الساااه  الشاااائ  ةاااو الااارمي والسااايف المقاااول وكااا ل  السااايف علاااى ةياااتة 

اوراق الشاااااجر وا  العاااااراقيي  الااااا ي  اوجااااادوا نظاااااام المباااااارزة رجاااااي لرجاااااي كماااااا نجاااااد 

    مبايا.جلجام  يستعمي السيف في قتاله ضد الوح

ضاااارة باااهد واد، الرافااادي  العدياااد مااا  االحتفااااالت والمهرجاناااات التاااي كانااات حوقاااد عرفااات 

تقاااام فاااي المناسااابات الدينياااة والو نياااة والعساااكرية ، مااارورا علاااى بعاااط الشاااواةد المدوناااة 

او المصااااورة لهاااا   المهرجانااااات فتنهااااا تعكاااال لنااااا دالئااااي ال  اااا  المبرمجااااة لتنفياااا  ةاااا   

كاناااات احتفاااااالت ر ل الساااانة البابليااااة تسااااتغرق الحااااد عشاااار يوماااااج ماااا  االحتفاااااالت فماااالهج 

ا   اااااب  الاااارغم   لفعاليااااات علااااىنيسااااا  ويشااااهد كااااي يااااوم منهااااا نوعاااااج ماااا  الممارسااااات وا

ال قااااول الدينيااااة وقااااراءة االدعيااااة والتراتيااااي كااااا  يغلاااال االحتفاااااالت ولكنهااااا تكشااااف عاااا  

عااادة ومعهاااا معااادات ومهبااال جانااال ا ااار بتنهاااا كانااات احتفااااالت ت ضااا  لمراسااايم وبااارامب م

 اصاااة وانهاااا تكااارر سااانويا ومااا  جانااال ا ااار فااات  صاااورة بعاااط القاااوارل المحفاااورة علاااى 

اال تاااام االسااا وانية تكشاااف لناااا بوضاااو  عااا  ال ااااب  االحتفاااالي لهااا ا القاااوارل ا  يصاااادف 

قاربااا حااور مقدمتااه ومت رتااه بحيااث يااوحي شااكله بشااكي حيااوا  معااي  وةااو يحمااي عاار  

 االله.

ة توضااي ايضااا جاناال المعاادات واللااوازم والمهباال التااي تساات دم ملااي ةاا   ا  ةاا   الصااور

يتكاااد كونهاااا مهرجاناااات مبرمجاااة ودورياااة ومااا  دالئاااي برمجاااة االحتفااااالت  المناسااابات مماااا



يااا كر عااا  قاااراءة السااام )شاااهر ال( العراقاااي القاااديم فتناااه كاااا  يااادعى )شاااهر جلجاااام (  ماااا

 اناااا  رياضااااة المصااااارعة ربمااااا تلميت مااااوا  ايامااااه التسااااعة االولااااى كاناااات تقتاااار  بفعاليااااا

لااا كرخ الب اااي المصاااارذ وةناااا  الكليااار مااا  البااااحلي  يعتقااادو  ا  العاااراقيي  القااادماء كانااات 

لهاااام العابااااا رياضااااية تقااااام ساااانويا علااااى غاااارار االلعااااال االولمبيااااة وا  االلعااااال العراقيااااة 

رياااق وةناااا  واقامتهاااا انتقلااات فيماااا بعاااد الاااى الفينقاااي  الااا ي  نقلوةاااا بااادورةم الاااى باااهد االغ

الكليااار مااا  االدلاااة تلبااات ا  )ةرقاااي( ةاااو جلجاااام  العراقاااي باااي ا  الكليااار مااا  حاااوادث 

ا  معظاااام  غريقيااااة.االليااااا ة اال هااااا )ةيااااوميرول( فااااي ملحااااةملحمااااة جلجااااام  قااااد تااااتلر ب

المهرجانااااات واالحتفاااااالت فااااي العااااراق القااااديم كاناااات ماااا  نااااوذ االحتفاااااالت الجماةيريااااة 

الواساااعة ا  كاااا  يشاااار  فاااي احيائهاااا معظااام الناااال وكاااا  الكهناااة ورجااااالت الدولاااة والملااا  

يحضاارو  ةاا   االحتفاااالت احياناااج. وماا  جاناال ا اار وصااي الينااا تااراث الحضااارة العراقيااة 

مااا  دالئاااي االلعاااال الرياضاااية الم تلفاااة منهاااا ماجااااء فاااي مشاااهد او  القديماااة الشااايء الكبيااار

صاااورة تملااااي وا ااار جااااء موصاااوفا ببراعاااة فاااي تساااجيهت ادبياااة ودينياااة. وبسااابل كلااارة 

ناااااوادر ةااااا   االشاااااارات عااااا  المصاااااارعة والمهكماااااة والساااااباحة والفروساااااية والتجااااا يف 

التااي كاناات تشااهد  والصاايد والااركط وغيرةااا عاادةا الاابعط ماا  النشااا ات الحياتيااة العامااة

مشاااااركة واسااااعة فعاليتهااااا ولاااام تكاااا  االلعااااال الرياضااااية تجاااار، لهاااادف اللعاااال والتساااالية 

سااااة ةاااا   االلعااااال وتشااااج  روللتاااارويي فحساااال وانمااااا كاناااات مجموعااااة عوامااااي تاااادف  للمما

 عليها.

ومااا  نماااا   الفنياااة المبتكااارة التاااي تتكاااد اةمياااة  بعاااط الممارساااات والفعالياااات الرياضاااية 

المشاااهورة التاااي يحااادد زمنهاااا الاااى )االلاااف الرابااا  ق.م( نحتااات باالسااالول )مسااالة االساااود( 

الباااارز صاااورة رجااااي ي عناااو  برمااااحهم او يرماااو  بساااهامهم اساااودا وبالتاااالي فااات  المشاااهد 

وغيااار  يتكاااد ضااارورة ت اااوير المهاااارات علاااى اسااات دام االسااالحة القديماااة وتنمياااة القابلياااات 

ضاااد الحيوانااااات  دفاذ عااا  الاااانفلالغااااراط الااا البدنياااة الغاااراط الحاااارول فحسااال وانماااا

وماا  بااي  االلعااال الرياضااية التااي كاناات ت ضاا  للمنافسااة ماا  اجااي  الكاساارة والجااي صاايد 

ا تباااار الهعااال االفضاااي ةاااي رياضاااة الاااركط للمساااافات البعيااادة فمااا  االماااور المتكااادة ا  

كاااانوا يسااات دمو  نوعاااا مااا  الماااوظفي  يشااابهو  )سااااعي البرياااد( الاااى حاااد الملاااو  والحكاااام 

يحملاااااو  الرساااااائي واالوامااااار والتعليماااااات التاااااي يبعلاااااو  بهاااااا الاااااى حكاااااام الماااااد   كبيااااار

والمقا عاااات التابعااااة لهاااام وكاااا  ملااااي ةااااتالء يقومااااو  االبنااااء المسااااافرو  مماااا  يتمياااازو  

بالقاااادرة علاااااى الاااااركط السااااري  لمساااااافات  ويلاااااة ا  تعتمااااد علاااااى سااااارعتهم وم ااااااولتهم 

لاااا ل  فاااات   ا تبااااارةم كااااا   بتحقيااااق بعااااط االمااااور العسااااكرية و اصااااة اوقااااات الحاااارول

 ي ض  لمباريات منظمة م  دو  ش  وصوالج الى تحديد االفضي،

وكاناااات الفروسااااية والرمايااااة وااللعااااال المائيااااة والتاااادريبات البدنيااااة تعتباااار مساااااوية للتعلاااايم 

وةااا ا  والت المحااااربي الااا ، تمياااز باةتماماااه بالناحياااة ال ةنياااة حياااث كانااات باباااي تمجاااد ب ااا

رياضااااية كانااااا معااااروفي  فااااي العااااراق القااااديم ساساااايي   للمهرجانااااات اللااااركني  االيعنااااي ا  ا

العااااداد الباااارامب وتكاااارر اقامتهااااا دوريااااا وساااانويا ال  العااااراق القااااديم عاااارف المهرجانااااات 

 واالحتفاالت.
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يو  القااااادماء اوي مااااا  اع اااااى مفهومااااااج فلسااااافياج للتربياااااة البدنياااااة والرياضاااااة ةااااام المصااااار

واعتبروةاااا جااازءاج اليتجاااز  مااا  التربياااة العاماااة ولهااا ا كانااات الصااافة الغالباااة علاااى بااارامب 

التربياااة فاااي المااادارل المصااارية القديماااة قاااد شاااملت تربياااة االبااادا  الاااى جانااال تربياااة العقاااوي 

وكاااا  لل بيعاااة المصااارية الااار فاااي تحبيااال الرياضاااة الاااى نفاااول واقبااااي المصاااريي  علاااى 

يااااتهم وظاااروفهم التاااي دفعاااتهم فصاااوي السااانة باالضاااافة الاااى  بيعاااة ح ممارساااتها علاااى مااادخ

الااااى  لاااا . ا  غالبيااااة النااااال يعملااااو  فااااي الزراعااااة وكااااا   لاااا  يت لاااال العمااااي بااااالحقوي 

باساااتمرار . ماااارل الشاااعل المصااار، االلعاااال الرياضاااية باشاااكاي والاااوا  م تلفاااة وابتكاااروا 

ز ال وياااي والتح ياااال والعاااادو العابااااج ا اااارخ كالمصاااارعة والمهكمااااة وحمااااي االلقااااي والقفاااا

تلاا  الفنااو  وااللعاااال  ت صااورلاااار المصاارية القديمااة التااي حفظااات ووةنااا  الكلياار ماا  اال

 الرياضية بقواعدةا واوضاعها الم تلفة.

احتااي اللعااال مكاناااة  اصاااة فاااي نفاااول اال فااااي وكاااا  فلسااافة  لااا  لتنمياااة ماااواةبهم و اصاااة 

ةبهم وقاادراتهم العقليااة والبدنيااة وكااا  فااي نفااول اال فاااي وكااا  فلساافة  لاا  ةااو لتنميااة مااوا

تشااااجي  االباااااء واضااااحاج وعرفااااوا االلعااااال الجماعيااااة ووضااااعوا قواعااااد  اصااااة لهااااا وكااااا  

الغاااارط ماااا   لاااا  ةااااو التساااالية والمتعااااة وكساااال صااااحة االجسااااام ورشاااااقتها كااااا  االوالد 

يشااااركو  فاااي المصاااارعة ويشاااجعو  ويقبلاااو  علاااى ممارساااتها ساااواء كاااا   لااا  عااا  ادرا  

ربااو، ماا  قبااي االباااء او رغبااة ماا  االبناااء فااي ممارسااتها لعنفهااا وتااوفر لهااا متعااة او وعااي ت

 تشب  رغباتهم واظهار مواةبهم.

كانااات الساااباحة تاااتتي فاااي مقدماااة االلعاااال التاااي زاوالهاااا المصاااريو  القااادماء والبتااات بعاااط 

لوحااااتهم التاااي رساااموةا علاااى جااادرا  معابااادةم انهااام عرفاااوا الساااباحة وةاااي واجباااة الاااتعلم 

تلعااال دوراج اساسااايا فاااي انقاااا  حياتاااه وحيااااة زمهئاااه ، كماااا توجاااد الكليااار مااا  اللوحاااات  النهاااا

وةااام اوي مااا   د توصااالوا الاااى عملياااات انقاااا  الغريااالااللرياااة التاااي تباااي  ا  المصاااريي  قااا

كمااااا انهااااا كاناااات تعتباااار ماااا  االلعااااال اساااات دم التاااانفل االصاااا ناعي عنااااد انتشاااااي الغريااااق 

مااانهم احاااواط ساااباحة بهااام فاااي مناااازلهم ، ا  كانااات الساااباحة مااا   المائياااة وكاااا  لهغنيااااء

فاتقنوةااااا  الرياضااااات المحببااااة الااااى نفااااول المصااااريي  ووضااااعوا لهااااا رماااازا ةيروغلوفياااااج 

واةتماااوا بهااااا ووضاااعوا القواعااااد واالساااال الفنياااة فنقشااااوةا علااااى الجااادرا  ووصاااافوةا فااااي 

 المهحم واالسا ير ونظموا لها سباقات بي  الشبال.

يااا كر ا  "منحوتااال " قاااد تباااارخ مااارة مااا  رياضاااة التجااا يف معروفاااة لاااديهم وانااات كماااا ك

ماااائتي شاااال ضاااد تياااار مااااء فاااي نهااار النياااي وقاااد تفااان  بهاااا المصاااريو  وصااانعوا م تلاااف 

اناااواذ ساااف  التجااا يف والقاااوارل الشاااراعية وكانااات مااا  الهواياااات المفضااالة لااادخ الكليااار مااا  

 اصاااة صااانعت وز رفااات بشاااكي الشااابال والمساااتحبة للنسااااء اللاااواتي كااا  يماااتلك  قاااوارل 

جمياااي وكااا  ي ااارج  للتجااا يف فاااي البحيااارات ونهااار النياااي واالحاااواط ال اصاااة بالقصاااور 

فااااي م تلااااف المناساااابات وتصاااااحبها ضااااربات المجااااا يف ودق ال بااااوي واالالت الموساااايقية 

 واصوات الغناء



وتوجااد الكلياار ماا  الق اا  االلريااة واللوحااات التااي تملااي مشاااةد مصااارعة منهااا لوحااات ماا  

دولاااة القديماااة اشاااتر  فاااي اوضااااعها صااابية صاااغار، ولوحاااات مااا  الدولاااة الوسااا ى ادخ ال

اوضاااعها فتيااة محترفااو  ولوحااات ماا  الدولااة الحديلااة اشااتر  فااي اوضاااعها فتيااة مجناادو  

اةاام تلاا  اللوحااات التااي تملااي مشاااةد مصااارعة صااغيرة علاار عليهااا فااي مقباارة )بتااا  حتاال( 

للمصااارعة ماا  العااال  فيفااة ا اارخ يتديهااا ضاااذ وتعااود الااى الدولااة القديمااة وفيهااا سااتة او

ق.م( تقريبااااج فاااي 2222صااابية صاااغار وكااا ل  علااار علاااى كليااار مااا  المشااااةد تعاااود الاااى )

فيهاااا وضااا   ال يتشاااابهوضاااعا للمصاااارعة  213مقبااارة بناااي حسااا  وعلااار علاااى لوحاااة فيهاااا 

 م  ا ر وتعود الى االلف اللاني قل الميهد.

ي تفرعاات ماا  المصااارعة وظهاارت نتيجااة لت اااور امااا المبااارزة فهااي احاادخ الرياضااات التااا

فظهااااارت المصاااااارعة  الرياضاااااة بعاااااد ا  د لااااات الاااااى التااااادريبات العساااااكرية وتمارينهاااااا

باالساااالحة والمبااااارزة بالساااايوف واصاااابحت المبااااارزة بالسااااه  ماااا  االلعااااال والمباريااااات 

الشاااعبية المساااتحبة والشاااائعة باااي  المصاااريي  ا  ظهااارت فاااي نقوشاااهم المباااارزة بالعصاااي ، 

د برعااااوا فااااي رمااااي السااااهام وياااا كر ا  "منحوتاااال" كااااا  يصاااايل ةاااادفا نحاسااااياج سااااميكا وقاااا

في رقاااه ساااهمه كماااا تمكااا  مااا  اصاااابة اربعاااة اةاااداف مااا  عربتاااه فا ترقتهاااا الساااهام وكانااات 

 بسم  لهث بونصات وكانت المسافة بي  ةدف وا ر عشرة امتار.

عشاااري  قباااي المااايهد   االلقااااي فاااي القااار  الو  بعاااط االلعاااال الشااابيهة برفاااماااارل المصاااري

. وكانااات الممارساااة تتكاااو  مااا  رفااا  غااارارة مملاااتة بالرماااي حتاااى لهلاااة ارباعهاااا وترفااا  

 ب راذ واحدة عالياج م  الحفاظ بها قدر االمكا  عالياج.

كانااات المهكماااة ةاااي اللعباااة الرياضاااية التاااي اعتماااد عليهاااا الجاااي  المصااار، فاااي تااادريل 

ة الاااى وجاااه  صااامه وال صااام يحااااوي المقااااتلي  وقاااد علااار علاااى صاااورة لرجاااي يسااادد لكمااا

 صدةا بيديه وتعود الى القر  الراب  عشر قبي الميهد.

الجمبااااز وااللعاااال االستعراضاااية الجماعياااة التاااي يشاااتر   بتلعاااالبااارذ المصاااريو  القااادماء 

فيهاااا الفتياااا  والفتياااات وتتملاااي بالحركاااات البهلوانياااة المعروفاااة حاليااااج )بالعاااال االكروباتيااا ( 

بعااااط االلعااااال  فل كمااااا مارسااااوا العابااااا حقيقيااااة تشاااابهرشاااااقة والتنااااالاالتااااي تجماااا  بااااي  

 بتحياااااء  ةنااااا  نااااوعي  الفاااارق االستعراضااااية واحاااادة  اصااااة الجمناساااات  الحاليااااة، وكااااا

الحفااااهت واالعياااااد الدينيااااة وتجماااا  بااااي  الحركااااات التوقعيااااة للحركااااة والتمليليااااة التعبيريااااة 

ف فاااي مناسااابات م تلفاااة ، وكاااا  كرقصاااات البالياااة وةناااا   حفاااهت  اصاااة يقيمهاااا االشااارا

المشااااركو  مااا  اعضااااء الفااارق يرتااادو  االزيااااء الرياضاااية الم تلفاااة. وكانااات العاااال الكااارة 

للبنااات بحيااث تلعاال بكاارة فااي كلياار ماا  االحيااا  فااي وقاات واحااد بياادي  منفاارجتي  او بياادي  

 متقا عتي  على الصدر كما يفعي العبوا السير  اال .

 

 

 



الاااى فلسااافة التربياااة البدنياااة والرياضاااة وبينااات فيهماااا  اااائفتي   لقاااد رمااازت الفناااو  المصااارية

 -م  الرياضة البدنية ةما:

 ائفاااة يسااايرة االداء بساااي ة االوضااااذ تساااتهدف الرشااااقة وتربياااة الباااد  باالضاااافة  .1

الااااى التاااارويي واللهااااو وكاناااات تلعاااال قاااارل الاااادور واماااااك  التعلاااايم يااااتد، فيهااااا 

 المشاركو  حركات شبيهة بالجمباز.

االلعاااال يت لااال اداتةاااا جهاااداج بااادنياج كبياااراج مهاااارة فائقاااة وتماااري  مساااتمر   ائفاااة مااا  .2

ويتديهاااااا الهاااااواة المحتااااارفي  والعساااااكري  ملاااااي المصاااااارعة والساااااباحة والاااااركط 

 والقفز والتج يف.

 

 : رابعالمبحث ال

 التربية في بهد فارل

الهنااود فااي سااك  سااكا  بااهد فااارل فااي بيئااة منا يااة ا تلفاات عاا  البيئااة التااي عااا  فيهااا 

المن قااااة الواقعااااة بااااي  بحاااار قاااازوي  شااااماال وال لاااايب العربااااي جنوبااااا، وينحاااادر اصااااي 

الفاااارل الااااى الجاااانل االر، اسااااتقروا فيهااااا فااااي القاااار  اللااااام  عشاااار قبااااي الماااايهد ، 

وتمتعاات باااهد فااارل بمقوماااات جغرافيااة صاااعبة تمللاات بمناااا  متقلاال علاااى ماادار السااانة 

ياااة والودياااا  العميقاااة ورغااام  لااا  فقاااد كونااات ووجاااود الهضاااال والمرتفعاااات الجبلياااة العال

 ق.م( سااااق ت علااااى يااااد االسااااكندر االكباااار )االسااااكندر331-558حضااااارة كبياااارة عااااام )

 المقدوني( 

 -تجلت اةداف التربية في بهد فارل باالتي: دوق

تحقيااااق االسااااتقرار االجتماااااعي عاااا   ريااااق حمايااااة نظااااام الحكاااام والتوساااا  علااااى  .1

 حسال الشعول اال رخ.

ددا فااااي اعااااداد الفاااارد باااادنيا للغاااارط العسااااكر، لغاااازو الشااااعول ةاااادفها كااااا  محاااا .2

المحي ااااة بهاااام واالعتااااداء علاااايهم والتوساااا  علااااى حسااااابهم باااا ل  اعتماااادت التاااادريل 

الباادني علااى كتسااال لتلاا  النظاارة التربويااة ممااا احاادث  لااهج فااي الجواناال التربااو، 

 اال رخ.

تحااات اشاااراف  يصااابي ا تحملااات العائلاااة مساااتولية ابنائهاااا حتاااى الساااابعة مااا  العمااار  .3

الدولااااة واغلاااال الظاااا  انهااااا كاناااات مقصااااورة علااااى ابناااااء ال بقااااة العليااااا وامااااا بناااااء 

 تربية محددة جدا. الفقراء فقد كانوا اليتلقو  اال

وفاااق ةااا ا المفهاااوم كانااات التربياااة البدنياااة تحتاااي المكاناااة االولاااى فاااي النظاااام الترباااو، 

تمعهم وتجااار، الفارساااي وقاااد اشااارف علاااى تااادريبها رجااااي ال بقاااة العلياااا مااا  مجااا

التااادريبات فاااي الفنااااء الملكاااي او فاااي السااااحات العاماااة وفاااق بااارامب اعااادت مااا  قباااي 

الدولااة ويبااد  ماا  بلااوخ ال فااي السااابعة ماا  عماار  حتااى احالتااه علااى التقاعااد ا  يقساام 

 -على المراحي االتية :



ماا  السااابعة حتااى ال امسااة عشاار يااتعلم فيهااا االساال االصااولية للتاادريل الباادني  .1

 العسكر،.

 مت ال امسة عشر حتى بلوغه ال مسي  يلتحق في صفوف الجي ، .2

 بعد اكماله ال مسي  واحالته على التقاعد يكلف بمهمة التدريل. .3

حه "ةيااارودوت" بقولاااه يشااامي لاااهث ناااوا  ا  مرحلاااة االعاااداد كانااات ت ضااا  لبرناااامب اوضااا

قاااوي الصااادق(  مااا  سااا  ال امساااة حتاااى  -اسااات دام القاااول والنشاااال -ةاااي )ركاااول ال ياااي

عشاااري ، فضاااه عااا  تمااااري  الصااابا  وتشااامي الاااركط ورماااي الحجاااارة باااالمقهذ ورماااي ال

 الرمي والمشي للمسافات  ويلة.

 

 المبحث الخامس:

 التربية البدنية في الهند

برجااا  تااااريخ الهناااد الاااى الجااانل االر، التاااي كانااات تساااك  اودياااة الهناااد ال صااابة وتعرضااات 

دة ماا  نهاار الاادانول فااي اوربااا وترتاال اراضاايها الااى الغاازو ماا  قبااي الشااعول االريااة الوافاا

علااى  لاا  اقامااة حضااارة عريقااة يرجاا  تاري هااا الااى اكلاار ماا   مسااة االلااف ساانة ظهاارت 

فيهاااا العدياااد مااا  االمبرا ورياااات التاااي شاااقت  ريقهاااا فاااي الحيااااة وكونااات عهقاااات تجارياااة 

النياااي مماكاااا  لاااه االلااار ولقافياااة مااا  الحضاااارات الشااارقية كحضاااارة واد، الرافااادي  وواد، 

 الحضار،.في تقدمها 

وكاااا  للعواماااي البيئياااة ، ونشاااتة االدياااا  وال ائفياااة وقياااام النظاااام ال بقاااي  لااار  فاااي تكاااوي  

حضاااارة علاااى وفاااق نماااو   غيااار قاباااي للتعاااديي  و التغييااار وت تلاااف بتصاااولها عااا  اصاااي 

 الشعول المستو نة.

 -ويتميز المجتم  الهند،  بفئتي  :

 الرو  ال بقية م  وجهة االجتماعية. .  

 م ةل الحلوي م  الوجهة الدينية . ل

حقوقهااااا   بقااااات لكااااي منهااااافماااا  الناحيااااة ال بقيااااة كااااا  المجتماااا  الهنااااد، مقساااام  . ت

وامتيازاتهاااا، واليجاااوز االرتقااااء مااا  احاااداةا علاااى اال ااارخ كماااا اليجاااوز التااازاو  

 فيما بينها.

 يتكو  المجمت  الهند، م  ارب   بقات :

الكهاااا ( الااا ي  برجااااي الااادي  )براةمااااتيي : وةاااي ال بقاااة التاااي تتملاااي ل بقاااة ا .1

 تو  الحياة والدولة ويحتفظو  بحقوقهم.يتحكمو  في امور وش

 بقاااة الكاشااااتريا او  بقااااة المحاااااربي : وةااااي ال بقااااة التااااي تتملااااي فااااي شااااتو   .2

 وادارة الحكومة والجي  في وقت السلم والحرل.



 بقاااة الفاااايزا: ةاااي ال بقاااة التاااي تملاااي مااا  يعماااي فاااي المهااا  الحااارة مااا  تجاااارة  .3

ل االر، النقااااي كاناااات اغلبيااااة ةاااا   ال بقااااة تملااااي الجاااانصااااناعة وزراعااااة وو

 وكا  ابنائها يتمتعو  بالتربية والتعليم المدرسي.

 بقاااااة الساااااودرا: ةاااااي ال بقاااااة الااااادنيا وتعماااااي فاااااي مجااااااي تقاااااديم ال ااااادمات  .4

 االجتماعية العامة ويمللو  سكا  الهند االصليي .

 -يتسم ل: اما الناحية الدينية فقد كا  المجتم  الهند،

العمااااي علااااى كباااات الش صااااية الفرديااااة واالمتاااازا  ماااا  مبااااادخء البراةمااااا المعبااااود  .1

 المقدل عند الهنود.

مااا  شااتنه تااادعيم االعتماااد علاااى الاانفل اضاااعاف  كاناات فلساافتهم ةاااي التااتلير فاااي مااا .2

يااادعو الاااى ال ماااو  للوصاااوي  كاااي احساااال بالمساااتولية الفردياااة واضاااعاف كاااي ماااا

 الى االفضي .

لهنااااود كااااانوا يسااااعو  وراء الهاااادف الااااديني اال ا  تااااربيتهم كاناااات علااااى الاااارغم ا  ا .3

 تسعى لغرط عملي مهني.

ا  النظااااام االجتماااااعي اليمااااني ال فااااي الفرصااااة لنمااااو مواةبااااه ، وان ااااهق قدراتااااه  .4

 وانما كا  يتقيد بحقوق وواجبات ال بقة التي ينتمي اليها.

 

الجنااود للغاارط العسااكر، وفااق تقاادم لاام تكاا  التربيااة البدنيااة مهملااة ا  زاوالهااا  ماا  كااي مااا

مت لبااااات االساااالحة المتااااوفرة كااااا  الناااابهء ماااا  العسااااكري  يركاااازو  علااااى بعااااط الفنااااو  

الحربيااااة كااااالرمي بااااالقول والسااااهم والمبااااارزة وصاااايد الحيوانااااات والتاااادريل علااااى فنااااو  

القتاااااي وركااااول الفيلااااة وقيااااادة العربااااات واساااات دموا االساااالحة الحربيااااة كااااالحرال والمقااااال  

 عبة )البولو( بي  ابناء ة   ال بقة والتي كانوا يمارسونها اوقات فراغهم.وقد شاعت ل

والتااادريل العساااكر، كاااا  يشااامي رماااي الساااهام مااا  االرط او مااا  ظهااار الحصاااا  او الفياااي 

تمياااز ساااكا  القسااام الشااامالي مااا  الهناااد بالفروساااية اماااا القسااام الجناااوبي فقاااد برعاااوا فاااي  وقاااد

شااملت التعاااليم الدينيااة االرشااادات الصااحية ماا  ركااول الفيلااة واساات دمها فااي الحاارل. وقااد 

باااد  مااا  ال  اياااا لحياااث  هاااارة الباااد  ونقااااء الااارو  وكاااا  االساااتحمام يرماااز الاااى ت لااايو ا

وقاااد انتشااار الزةاااد باااي  الهناااود، قاااام اولئااا  الزاةااادو  القااادماء باتبااااذ نظاااام للتربياااة البدنياااة 

ليوجاااا( ونظاااام يعتماااد والعقلياااة يرماااي الاااى ربااا  الجسااام والحااال والعقاااي فاااي ا اااار واحاااد )ا

بااي  النااواحي البدنيااة وال ةنيااة والروحيااة وتمارينااه تشاامي الكلياار ماا   علااى ايجاااد ارتبااا  مااا

 الحركات ال فيفة الشكلية التي تعتمد على ال راعي  والر ل والساقي .

 

 

 



 المبحث السادس : 

 التربية البدنية في الصي  

تعاااد الحضاااارة الصاااينية مااا  اقااادم الحضاااارات البشااارية التاااي احتفظااات بحالهاااا الحضاااار، 

السااااني  وكاناااات التربيااااة تتصااااف باااارو  المحافظااااة وتهاااادف الااااى ا   ألالفدو  مااااا تغيياااار 

تجماااا  فااااي الفاااارد رو  الماضااااي، وا  تنشاااائة  علااااى عااااادات فكريااااة وعمليااااة  كالعااااادات 

اللابااات لمجاااتمعهم علاااى مااار الساااني  مااا  الماضاااية مماااا ادخ الاااى االحتفااااظ بااا ل  النماااو   

جعااااي   ااااهي نظااااامهم االساااار، الاااا ، اسااااتند علااااى تقديسااااهم لهساااارة واالجااااداد وةاااا ا مااااا

لااا اتها واحااادة فاااي صااافاتها  جميااا  عصاااور تاري هاااا ال وياااي مشاااابهه الحضاااارة الصاااينية فاااي

وكااا  للحياااة الرتيبااة والجمااود ةااي الصاافات التااي تميااز الشااعل الصاايني مناا  اكلاار ماا  لهلااة 

االلاااف سااانة وكانااات االسااارة متماساااكة اجتماعيااااج تضااام االحفااااد واالبنااااء واالحاااداد واالقاااارل 

سااااعد  مماااا لألسااارةوكاااا  لزامااااج علاااى الفااارد ا  ي يااا  مساااتوي العائلاااة وال ضاااوذ الم لاااق 

 على االستقرار االجتماعي. ولكنه كانت م  العوامي التي اعاقت الت ور الفكر،.

الغااارط الااارئيل للتربياااة الصاااينية منحصاااراج فاااي االبقااااء  وان هقاااا مااا  ةااا   المفااااةيم كاااا 

سااااعد علاااى كياااا  الدولاااة مااا   اااهي تااادريل الفااارد علاااى الواجباااات التقليدياااة التاااي ت ىعلااا

 ي فق  دو  االلتفاف الى الحاضر والمستقبي.المحافظة على تراث الماض

اضااااافة لمااااا تقاااادم كاناااات الصاااايت تتباااا  سياسااااة انعزاليااااة والترغاااال فااااي اقامااااة صااااهت 

سااااعد علاااى الحيااااة االنعزالياااة  بيعاااة  عهقاااات مااا  الااادوي المجااااورة لهاااا او غيرةاااا وممااااو

االرط وتضاريساااها اضاااافة الاااى بنااااء ساااور الصاااي  العظااايم قاااد زاد مااا  تلااا  االنعزالياااة 

حياااث الشاااعور التااي ا ااارت الكلياار مااا  الناااواحي بحياااة الصاااي  القديمااة منهاااا التربياااة البدنيااة 

عتااداء قااد الاار فااي االعااداد العسااكر، الاا ، اساسااه اللياقاااة ئنااا  وعاادم ال ااوف ماا  االمباال 

 البدنية.

ومااا   لااا   اااهي ةااا   الفتااارة التاااي ساااادت فيهاااا ةااا   النظااارة تجاااا  التربياااة البدنياااة قاااد حااادث 

ق.م ا  243-1132تحاااااوي فاااااي التفكيااااار الصااااايني التقلياااااد، فاااااي مرحلاااااة )شاااااودنيا شاااااتي( 

 لعنايااااة بالعقااااي والجساااام وال فااااي.ا اااا ت التربيااااة الصاااايغة العمليااااة المتزنااااة فاتجهاااات الااااى ا

ق.م قاااد اوجااادت مااادارل 1115وتعتقاااد بعاااط المصاااادر ا  اسااارة "تشاااو" التاااي جااااءت عاااام 

اةلياااة كاااا  مااا  ضااام  مفاةيمهاااا التدريساااية الناااواحي التربوياااة وفاااي كلياااة )تااانب جوكاااا ( 

يشاااامي التعلاااايم فيهااااا ال قااااول الدينيااااة والاااارقو والرمااااي وكااااا  الساااا  لااااد وي الماااادارل 

ماااني ساانوات ولللانويااة  مسااة عشاار ساانة وكاناات الباارامب تااتهئم وفصااوي الساانة االبتدائيااة ل

ففاااي فصااالي الربيااا  والصاااايف كاااا  ال اااهل يزالاااو  الرمااااي باااالقول والنشاااال والاااارقو 

ويدرساااااو  الموسااااايقى بينماااااا تااااادرل القاااااراءة والكتاباااااة وال قاااااول الدينياااااة فاااااي ال رياااااف 

 والشتاء،

ة البدنياااة والرياضاااية ومنهاااا كااارة القااادم ماااارل الشاااعل الصااايني الاااوا  متعاااددة مااا  االنشااا 

التااااي صاااانعت ماااا  شاااارائ  الجلااااد والكاااارة المفتوحااااة التااااي ظهاااارت الحقاااااج وكاناااات تمااااارل 

 بنااوعي  او لهلااة واحاادة منهااا كااا  ةاادفها شاابيها بقااول النصاار وكااا  ارتفاعهااا يتااراو  مااا



 قااادم( وتلعااال بالتنااااول فاااي التصاااويل علاااى الهااادف وقاااد حاااددت قواعاااد اللعباااة42-32باااي  )

 .باألزةارفت اكالجر، بالكرة والهجوم وعدد الم الفات وكا  الفائز يك

اضاااافة الاااى كااارة القااادم عرفااات المهكماااة التاااي غلااال عليهاااا  ااااب  العناااف وال شاااونة كانااات 

تماااااارل ضااااام  التااااادريبات العساااااكرية ، كماااااا عرفاااااوا " الباااااانكريتيوم" وةاااااو  لاااااي  مااااا  

ماااا  وكانااات بعيااادة كاااي البعاااد عااا  المصاااارعة والمهكماااة وكانااات تسااات دم فيهاااا العصاااي والر

اء ال بقاااااة الجانااااال االنسااااااني، ورغااااام  لااااا  فقاااااد تولااااا  فاااااي ممارساااااتها ومشااااااةدتها ابنااااا

االساااتقرا ية، عااارف الصاااينيو  رياضاااة "الجوجساااتو" التاااي مارساااها لغااارط الااادفاذ عااا  

ق.م( اد لااات رياضاااة 222الااانفل ضاااد االشااا او ال اااارجي  عااا  القاااانو  وبحااادود عاااام )

ابقو  يرتاااادو  جلااااود اللياااارا  ويضااااعوا لهااااا قروناااااج فااااوق رتوسااااهم المنا حااااة فكااااا  المتساااا

 ويحمي كي متسابق زميي له وتبد  المصارعة بمحاولة اسقا  الهعل المحموي.

وماا  االلعااال اال اارخ التااي مارسااها الشااعل الصاايني القااديم بعااط االلعااال الفكريااة كالعبااة 

والراحااة النفسااية الناااء  الشاا رنب التااي كاناات منتشاارة فااي الوساا  العسااكر، لغاارط الترفيااة

اقاماااة المعساااكرات الشاااتوية وقاااد تركااات االلاااار صاااور واضاااحة للعباااة جااار الحباااي والمغاااازي 

 -ومس  االلعال النارية وسباق ال يي والمصارعة ل ا يمك  تصنيفها الى مايلي:

االلعااااال الرياضاااااية  ات االداء والترفيااااة وتشااااامي المباااااارزة وكاااارة القااااادم والعاااااال  .1

 اجي التسلية.الجليد والصيد م  

بدنياااة والترفياااة عااا  لااللعاااال الرياضاااية التاااي تهااادف الاااى المحافظاااة علاااى اللياقاااة ا .2

 النفل وقضاء وقت الفراخ.

م تلاااف اشاااكاي التااادريل البااادني الغاااراط عساااكرية ملاااي الرماياااة وقياااادة العرباااات  .3

 الحربية والركط لمسافات  ويلة.

وتتسااايل المااادارل التاااي  توجهاااات دينياااة وعقائدياااة تتملاااي فاااي االحتفااااالت الدينياااة .4

 تهتم بتعليم ال قول الدينية.

ل بعااااط عاااارف الصااااينيو  التماااااري  العهجيااااة  لاااا  العتقاااااةم باااات  ال مااااوي يسااااب

والتماااااري  العهجيااااة غرضااااها حفااااظ الجساااام فااااي حالااااة عضااااوية الئقااااة  االمااااراط 

حيااااث كااااانوا يعتقاااادو  باااات  االمااااراط تنااااتب بساااابل عاااادم قيااااام االجهاااازة الدا ليااااة 

التماااااري  تشاااامي حرمااااات الركااااوذ واالنلناااااء والرقااااود والوقااااوف  بوظيفتهااااا وةاااا  

وبعااااط التاااادريبات للتاااانفل وقااااد سااااميت )كااااونب فااااو( وةااااي تتشااااابه تمرينااااات انااااب 

 سويدية.

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 

 تاريخ التربية البدنية والرياضة في الحضارات القديمة

 

 المبحث االول :

 االغريق

يعاااود اصاااي االغرياااق الاااى االقاااوام الهناااد اوربياااة الااا ي  نزحاااوا مااا  بهدةااام االصااالية فاااي 

الشاااارق االوساااا  وسااااكنوا بااااهد االغريااااق والتااااي تتكااااو  ماااا  لااااهث اشاااابا  جاااازر ةااااي 

)االسااابانية، االي الياااة، البلقانياااة( التاااي تعتبااار ماااو   االغرياااق االصااالي الااا ، يااارب  الشااارق 

اوربيااااة يصاااالها التحضاااار بحكاااام  بيعااااة موقعهااااا بااااالغرل وتعااااد بااااهد االغريااااق اوي دولااااة 

يسااار لهاااا سااابي االتصااااي بالحضاااارات  الجغرافاااي نحاااو اسااايا الصاااغرخ مااا  الجناااول مماااا

الشااارقية القديماااة كحضاااارة واد، الرافااادي  وواد، النياااي وكاااا  نتاااائب ةااا   االتصااااي تاااتلرةم 

 بالماااادنيات الشاااارقية لكاااا  فااااي ت ااااور مسااااتقي وعناااادما نضااااجت فنونهااااا وادابهااااا وعلومهااااا

 عكست  ل  على غيرةا م  الحضارات في تقدمها وت ورةا.

 -لقد ساةمت عدة عوامي لنشتة وتقدم ة   الحضارة وة   العوامي ةي:

العامااااي الجغرافااااي المميااااز المتكااااو  ماااا  الجباااااي والوديااااا  والحقااااوي التااااي تعااااد  .1

 صالحة للزراعة .

العماااي المناااا ي حياااث تمتعااات باااهد االغرياااق بمناااا  معتااادي فاااي الوسااا  وباااارد فاااي  .2

  الشاااماي ودافاااىء فاااي الجناااول سااااعد ةااا ا التناااوذ المناااا ي علاااى ممارساااة اوجهاااة

تلفاااة منهاااا الدينياااة والرياضاااية اضاااافة الاااى ممارساااة االعمااااي التجارياااة والقضااااء م 

 العامة. والفنو  واالدال واقامة االحتفاالت واالعياد الموسمية

العاماااي االجتمااااعي ارتب ااات الشاااعول االغريقياااة ومنااا  قااادمها ارتبا ااااج وليقااااج بحبهاااا  .3

للااادي  واقامااااة الشااااعائر وال قااااول الدينيااااة تكريماااااج لهلهااااة وكاااا ل  حبهااااا للموساااايقى 

 والفنو  واالدال االلعال الرياضية.

العاماااي الاااديني امااا  االغرياااق بوجاااود عااادد كبيااار مااا  االلهاااة وعاااي ر ساااها االلاااة  .4

"زيااااول" االلااااة االكباااار وكاناااات لااااه مكانااااة فااااي قلااااول الشااااعل فتقااااام لااااه الااااوالئم 

 واالحتفاالت،

 

 

 



 -مميزات التربية البدنية في العصر الهومير، بمايلي:

الرياضاااة وااللعاااال فاااي  لااا  العصااار كانااات تتمياااز باااالرو  العساااكرية وةااادفها  .1

 الترويي.ت وير القوة والتفوق البدني وفي الوقت نفسه اشغاي وقت الفراخ و

توساااااء ةاااام الفئااااة الوحياااادة ركاناااات  ات  اااااب  استعراضااااي، ا  كااااا  القااااواد وال .2

التااااي تنااااافل فيهااااا للفااااوز بااااالب والت الرياضااااية الم تلفااااة فيمااااا عاااادا بعااااط 

 المسابقات كا  للجنود بالمشاركة فيها ملي رف  االلقاي ورمي السهام.

حاجاااات الماااوا ني  وظاااروفهم فااااقبلوا عليهاااا باااداف   كانااات مهئماااة لماااا تت لباااه .3

 اتااااي يقصااااد المحافظااااة علااااى لياااااقتهم البدنيااااة وبالتااااالي علااااى القااااوة واللياقااااة 

 القتالية.

لاام يكاا  فااي ةاا ا العصاار تنظاايم بااالمعنى الاادقيق لعمليااة التاادريل واالعااداد الفنااي  .4

 بال ريقة التي عرفها االغريق.

 

 

 

 

 

 

 


