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 بررسي تاريخي تربيت بدني

ماند و  مي  زنده  و جنبش  حركت  در سايه  ، هر جانداري طبيعت  قانون  اوست. طبق  و حيات  انسان  برابر با پيدايش  و ورزش  بدني  تربيت
  باشد. مي  جانداران  ترين متحرك  ، بلكه نيست  قاعده  نيز مستثنا از اين  انسان

مي تواند خود را بهتر ارزيابي كند ودرارتباط با ديگران حق و مسئو ليت خود را بشناسد. بنابر اين ، از اصول مهم و  مطالعه تاريخ انسان با
ي بي ـــاحتمال بسط شناخت انسان با حالت هاي اساسي تربيت بدني و ورزش در تاريخ يكي شناخت خود و تعيين هويت انسان و ديگري

   شمار در يك رويداد است .

  مطالعه تاريخ :اهميت 

  ـ شناسنامه جامعه بشري است1

  ـ آشنايي با زندگاني ، آداب ، رسوم و عقايد گذشتگان 2

  بهره گيري از نحوه زندگي گذشتگان و استفاده آن در زندگي جديدـ  3

  ـ شناخت خود ، اسرار نهفته رفتار و مسئوليتها 4

   تاريخ ، علم و تعليم و تربيت

سناد و مدارك ارائه مي شود و قطعيت علوم تجربي را ندارد.تعليم و تربيت همزمان با سكني گزيني بشر روي زمين تاريخ فقط با استفاده ازا
اده مي كرده است.آداب و رسوم بشر اوليه داراي هدفي پويا در فآغاز شده است.بشر اوليه از دانش محدود خود جهت تسلط بر طبيعت است

  جهت زندگي بهتر بود.

  بدني تاريخ و تربيت

 عبارتند از :بشر اوليه  در داليل ميل برافزايش تواناييهاي بدني

 نيازهاي جسميـ 2                                اعتبار باالي داشتن بدني قوي با مهارتهاي ويژهـ ۱

 نياز به امنيت و جنگ با دشمنـ 5                              نياز به مسكنـ 4                     و تهيه غذا و لباس شكار حيواناتـ 3

  ي كه انسانهاي اوليه براي تعليم به فرزندان خود انتخاب مي كردند عبارتند از :موضوعات

  تعليمات راه و رسم زندگي اجتماعيـ 2                                    تعليمات مسائل ايمني و زيستيـ 1

  تعليمات قدرت سخنوري ، بيان و مراسم هاـ 4                                  تعليمات مذهبي و جهان آفرينشـ 3
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  تاريخ ، فرهنگ و دين

انسان و جهان در طول تاريخ هميشه به طور مستقيم با هم در ارتباط بوده و هستند و اگر انسان در مسير كمال قرار گيرد طبيعت نيز با 
و اگر انسان بر عليه مسير تكامل واقع شود و به سوي فساد و تباهي رود آنگاه انسان سر آشتي پيش مي گيرد و هماهنگتر مي شود 

  .طبيعت مثل بدني كه اجزاي بيگانه را از خود دفع و رد ميكند عكس العمل نشان مي دهد 

  تاريخ مي تواند از سه ديدگاه مورد بررسي قرار گيرد : 

  ـ بعد جهاني3ـ بعد اجتماعي     2ـ بعد فردي    1

  فردي انسان از ديدگاه استاد مطهري عبارت است از : ابعاد

 ابعاد فردي انسان از ديدگاه استاد مطهري :

 استقالل انسان بعد فردي اوست (بعد اول انسان ).●

 زندگي در اجتماع بعد اجتماعي اوست و انسان نمي تواند جدا از اجتماع زندگي كند (بعد دوم انسان).●

 و الهي اوست (بعد سوم انسان) يعني قرب به سوي غايت و تكامل.  بعد مذهبي انسان بعد جهاني●

  عبارتند از : نقشها و علل تحوالت تاريخ

  نژادـ  4         اختراعاتـ  3            علومـ  2          )پيامبران و رهبران ديني و دانشمندان (نوابغ ـ  1

  تاريخ و نهاد اجتماعي ورزش

مي تواند شيوه زندگي اكثريت قريب مردم را تحت تاثير قرار دهد . بعضي ورزش را آينه اي دانسته اند كه  ورزش نهادي است اجتماعي كه
بازتاب ارزشهاي مطلوب جامعه است .ورزش وسيله مناسبي براي تحرك و ترقي اجتماعي و ابزاري اساسي براي يادگيري و جامعه پذيري 

  است .

   مطلوب اجتماعي ورزش و بازتاب ارزشهاي

  تاثيرات و تحوالت ورزش بر اجتماع عبارت است از :

 زمينه تحرك و ترقي اجتماعي و ابزار هاي اساسي براي ياد گيري و جامعه پذيري.ـ  1

 رهائي افراد شركت كننده از فشارهاي زندگي.ـ  2

 فرصتي براي تحقق توانائي هاي فردي.ـ  3



 

4 

 تقويت قانون پذيري بدون توجه به امتيازات.ـ  4

 زمينه پيوند هاي دوستانه و برادرانه . ـ 5

  مهمترين مشكالت ورزش در جهان سوم

 فقدان هدايت علمي  و فناوري متناسب با ورزش.ـ  1

 عدم تعادل ورزش قهرماني با ورزشهاي همگاني.ـ  2

 ترك ورزشهاي سنتي كشور و گرايش به ورزشهاي مدرن (كشور نيجريه).ـ  3

  جايگاه ورزش بانوان. ـ  4

  يخ و ورزش :تار

در بعد تاريخي ورزش سير تحول و تطور تاريخ ورزش از پيدايش تا تكامل و نيز چهره هاي تاريخ ساز مشهور تاريخي مورد بحث و نظر قرار 
 مي گيرد . در اين رهگذر از حضرت علي عليه السالم بزرگمرد تاريخ اسالم و نخستين معلم اخالق و انسانيت در مكتب جوانمردي از كاوه

  اهنگر نخستين قد برافرازنده در برابر ستم ستمكاران تا جهان پهلوان تختي در تاريخ قهرمانيهاي دالوران ايران ياد مي شود .

  تربيت بدني و ورزش از ديدگاه اسالم

  ) محور اساسي برنامه ها چه درسي و چه غير درسي است.از ديدگاه اسالم واقعيت وجودي انسان ( بدن و نفس

 يت بدني اسالمي ، يك نظام همه جانبه است ،يعني عالوه برجسم به ابعاد علمي ، اخالقي ، اجتمايي و عاطفي نيز تأكيد دارد .نظام ترب

 درتربيت بدني اسالمي ، تربيت و تقويت جسم بايد همپاي خود سازي و اخالق واز طرفي مصونيت جامعه باشد .

ال معاد   له  معاش  ال  من«باشيد.   و معاش  تالش  دنبال  فرمايد: به مي نكنيد. در مقابل  گم  در آندر دنيا نشويد و خود را   غرق ،گويد مي  اسالم
  و به  است  ديگري  الينفك  الزمة  شود. هر كدام مي  ديده  با هم  و جان  و تن، جسم  شود. روح مي  ديده  و در كنار هم  با هم  دنيا و آخرت» له

طور  كند و همين  خود رسيدگي  بدن  رشد و سالمت  ورزد و به  خود همت  بدن  پرورش  به  انسان  دارد كه  ضرورت  گفت  توان مي  دليل  همين
  كه  است  شنود و زبان مي  كه  است  بيند و گوش مي  كه  است  اوست. چشم  و پيكر و اندام  بدن  همين  انسان  انديشيدن  براي  و وسيله  راه
بايد   تفكر نمايد. پس  بفهمد و درست  درست  آدم  كه  است  و تفكر انسان  تالش  ابزار و وسيله  مغزي  هاي سلول  ر هر حالچشد و.... د مي

  باشد.  سالم  بدنش

قرآن، كتاب آسماني اسالم، بزرگ ترين سرمشق و راه گشاي زندگي انسان ها در همه امور، تا روز قيامت است. در اين كتاب بزرگ و بي 
آياتي وجود دارد كه به گونه اي بر اهميت ورزش و نيرومند سازي جسم در كنار  . قص كه كالم خالق انسان و تمام هستي مي باشدن

  د .دارتقويت روح و بعد عملي داللت 
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اليت حضرت رسول اكرم (ص) پيوسته در مورد بهداشت و حفظ سالمت و تندرستي و تقويت روح و جسم از طريق تفريحات سالم و فع
  .هاي مختلف ورزشي تاكيد فراوان داشت

  ورزشهايي كه موضوعيت اسالمي دارند عبارتند از :

  تير اندازي ـ اسب دوا ني                                ـ شنا                                ـ 

  

  پايه هاي تربيت بدني و ورزش در اقوام باستان

  رــمص

  موجود آن به پنج هزار سال پيش از ميالد باز مي گردد. و قديمي ترين سند مدن بشري نام گرفتهجامعه ي مصر قديم مهد تـ 

 هاي زندگي كامال هماهنگ بوده  تعليم و تربيت در مصر قديم با هدف ـ

ان را افزايش مي مصريان جوانان را در مدارس و سرباز خانه ها آموزش نظامي مي دادند و قدرت ،سرعت ، چاالكي و انعطاف پذيري آن ـ
  دادند.

  چيــن

  تاريخ كهن كشور چين به بيش از پنج هزار سال بر مي گردد.ـ 

درچين باستان افراد بيشتر به انديشيدن ، سكوت ، آرامش و خواندن كتاب ترغيب مي شدند و كمتر به ورزش وپرورش تن ـ 
 مي پرداختند. 

  تربيت بدني بيشتر درمدارس نظامي وبه منظور تربيت جنگجويان رايج بود.ـ 

 چيني ها علت بيماري ها را فقر حركتي مي دانستند و براي درمان بيماري ها ژيمناستيك طبي را ايجادكرده بودند ـ 

  هند

  با نيرو وتوانايي بدني مغايرت داشت.هندوها فلسفه اي را پذيرفته بودند كه ترك لذايذ زندگي را توصيه مي كردكه مستقيما  ـ

  آنها براي رهايي از همه دشواري هاي تحمل ناپذير ، به عالم درون پناه مي بردند و مجذوب جاودانگي روح مي شدند.ـ 

  جستند.با اين همه ، تربيت بدني به طور كلي فراموش نشده بود ، نظاميان براي تربيت سربازان از تعليمات تربيت بدني بهره مي  ـ
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پزشكان هندي ، فعاليت هاي ورزشي را براي كمك به هضم غذا ، شادابي ،به تأخير انداختن پيري و در نهايت براي ـ 
مي دانستند. همچنين حمام گرفتن، ماليدن روغن به بدن را براي حفظ تندرستي و  ها بسيار مــؤثر پيشگيري از بيماري

  صيه مي كردند.تسريع در رفع خستگي و تنظيم گردش خون تو

  يونان

  سرزمين يونان زادگاه انديشه و معرفت ، فلسفه و فرهنگ مغرب زمين به شمار مي رود.ـ 

  ميراث بزرگ فرهنگ آنان شعر وادب، پيكر تراشي ، معماري ، تاريخ  ، ورزش و..... كه در تكوين فرهنگ جهان تأ ثير داشت . ـ

  ي شود .تربيت بدني در يونان به چهار دوره تقسيم م

  مردان به منزله سربازاني بودند كه بايد دربرابر دشمنان از ميهن خويش دفاع مي كردند.  ؛ دوره هومري ـ  1

  همانند هومري ها هدف از تربيت بدني و ورزش را آمادگي جسماني مي دانستند ؛اسپارت دوره ـ  2

جسمي و عقلي به كمال مطلوب برسند و خدمت گزاراني آرمان آنها اين بود كه جوانان از نظر  ؛  آتن قديم دوره ـ  3
  شايسته براي سرزمين خود باشند.

برنامه هاي ورزشي در اين دوره از برنامه عمومي حذف شد و صرفا براي حفظ سالمتي ، تــناسب اندام و كنترل  ؛  عصرطاليي دورهـ  4
  وزن به كار مي رفت .

 روم

  ايف والدين بود.تعليم و تربيت در روم قديم از وظـ 

  در روم قديم تربيت بدني و ورزش صرفا براي ايجاد آمادگي و تقويت قواي جسماني و روحيه نظامي اهميت فراوان داشت.ـ 

  سرگرمي هاي روميان در جشن ها ، مسابقات گالدياتوري ، بازي هاي شعبده گونه باتوپ و مبارزات وحشي گرانه بود .ـ 

 ايران

ان برگزيده بودند فالتي مسطح با دژهاي حاصلخيز و آب وهواي متغيير ومناسب بود و به همين علت بر خالف هندي ها سرزميني كه ايراني
پيش از ميالد يكي از  331تا  558وچيني ها ، ايرانيان مردمي با تحرك ، كوشا وجنگجو بار آمدند وبدين وسيله توانستند در سالهاي 

 زگا را به وجود آورندقدرتمند ترين امپراتوري هاي آن رو

 ازنظرافالطون و فردوسي آغازتحصيل در ايران هفت سالگي بوده
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 هرودوت ؛ مورخ مشهور يوناني مي نويسد :

  :ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز را مي آموختند

  راستگويي ـ                                    تير و كمانـ                     سواري اسب  ـ

شان، ساختن با  جوانان تمرينات روزانه را از طلوع آفتاب با دويدن و پرتاب سنگ و پرتاب نيزه آغاز مي كردند، و از جمله تمرينات معمول 
ري و جيره اندك و تحمل گرماي بسيار و پياده روي هاي طوالني و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سالح ها و خواب در هواي آزاد بود. سوا

از روي آن در حال دويدن و به طور كلي سرعت و چاالكي، از  آمدنبر روي اسب و فرو  پريدنشكار نيز دو فعاليت معمول و رايج بود و 
  ويژگي هاي سواركاران سوار نظام ايران بود

 هدف هاي آموزشي ايران باستان

  ديني (گفتار نيك ،كردار نيك، پندار نيك)ـ  1

  مردي ، راستي ، پاكدلي)نيرومندي(جوانـ  2

  نظامي(سواري ، تير و كمان ، راستگويي)ـ  3

 پهلـواني ـ  6                                   سياسيـ  5                   اقتصاديـ  4

 برخوردار مي شدند.  ايرانيان براي رسيدن به مقام پهلواني عالوه بر ورزش ها بايد سجاياي اخالقي ، شجاعت ، بزرگواري و معرفت نيز

  پس از ظهور اسالم  ، ورزش و تربيت بدني وسيله اي براي خود سازي و مبارزه با دشمنان دروني و بيروني بود .

 پهلوانان ايراني درسايه اعتقادات اسالمي به سه گروه در آمده بودند. 

  ي گرفتند)فتيان (افرادي كه در نثارمال ، فرزند و نفس درراه رضاي خدا سبقت م ـ  1

  عياران(جنگجوياني كه با زيركي راه را بر كاروان دشمنان خدا مي بستند و اموال آنها را به نفع مردم مصادره مي كردند)ـ  2

  بهرا   و جوانمردي  و امانت  است. شطاران، تقوا و صداقت  بوده  طوالني  در مسافتهاي  يا دويدن  آنها راهپيمايي  اصلي  حرفهشطاران ( ـ  3
 داشتند)  مي  نگه  زنده  عياران  مثابه

 .خداوند علم و شمشير است ، علي عليه السالم ، مي گويد را در كتابي جمع آورده (ع)كه زندگي پر افتخار علي ردلف زايگر آلماني

 :ه نموده و چنين مي نويسد، به الگو قرار گرفتن حضرت علي عليه السالم براي پهلوانان ايراني اشاركتاب وي در بخش ديگري از همين 

، پهلوانان و نام آوران ايراني، مخصوصاً آن ها كه در گودها و زورخانه هاي زيرزميني، دست و دلشان در كار ورزش است، علي را شناخته اند
  نندآغاز مي ك (ع)شان را با ياد علي يشان و كارشان و حتي حركات ورزش از او ياري مي جويند و از او مي گويند و راه
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 يك پهلوان واقعي چنين مي نگارد : موالنا واعظ كاشفي ، درباره خصوصيات

 كسي را مي توان پهلوان ناميد كه داراي دوازه صفت باشد:

، كه بدون ترس  ، به جهت اين كه هم علم در اين صفت دارد و هم قوه و قدرت به عبارتي خشيت از خدا داشته باشد، ترس از خدا  اولـ 
  است تباهي و مايه فساد،  از خدا

 فرد كامل  ششمـ             شجاعت پنجم ـ         زبان خوش  چهارم ـ           تن قوي  سومـ          دوم متابعت از شرعـ 

  سنديدهخلقي پ دهم ـ               نهم تالش و كوشش دايم ـ               هشتم علم به كمال ـ                هفتم صبري تمام  ـ

  يازدهم دوري از حرام و پوشانيدن خويش از محرمات و ستر عورات و اجتناب از محرمات الهي ـ

  نعمتي بر دوام دوازدهم ـ

  تربيت بدني چه بود؟مهمترين فعاليت انجمن ملي 

 استخدام كارشناسي تربيت بدني از آمريكا.   -1

 احداث ساختمان براي دفتر انجمن . -2

 اران داوطلب براي مقررات ورزشي و پيشاهنگي و اشاعه آن. تربيت ورزشك  -3

 المپيك برلين.  1936كوشش جهت شركت در مسابقات   -4

 تشكيل سازمان پيشاهنگي.  -5

  نهضت المپيك

 در پاسخ به بحران هاي فرانسه المپيك را بنيان نهاد. 1894دوكوبرتن در سال  ـ

 ه نهضت المپيك پيوسته اند .) ب NOCSكميته ملي المپيك (   190بيش از  ـ

 نوع ورزش داشته باشد.  5هر كشور جهت تاسيس المپيك بايد حداقل ـ 

  كميته بين المللي عالي ترين مرجع حل و فصل غير فني بازيها و نهضت المپيك است . ـ 
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  اهداف المپيك

 ترويج ويژگي هاي اخالقي و جسماني  -1

  تعليم و تربيت جوانان جهت تفاهم بيشتر -2

 ترويج اصول المپيك و ايجاد خير خواهي جهاني  -3

   گرد هم آوردن ورزشكاران جهان در يك فستيوال عظيم چهارساله ورزش  -4

  نشانه هاي المپيك

 حلقه ، پرچم و شعار ـ 

 حلقه ها به رنگ آبي ، زرد ، سياه ، سبز و قرمز كه در پرچم كشورها حداقل يكي از رنگها وجود دارد . ـ

 به اهتزاز درآمد .  1920نشان از اتحاد پنچ قاره جهان دارد و اولين بار در سال پرچم  ـ

 شعار المپيك سريعترين ، باالترين و قويترين مي باشد. ـ 

  به وجو آمد . 1989سازمان چند منظوره رشته هاي ورزشي معلوالن در جهان است  كه در سال پارا المپيك ( المپيك معلوالن ) : 

 


