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 تقديم
م في رسالة الدكتوراه  1762ظهر مصطلح التربية البدنية ألول مرة سنة 

 ، و كان يعنى: Ballexerdللباحث الفرنسي باليكسير 
الطريقة التي تكفل الصحة والسالمة لألطفال من خالل العناية بالغذاء 

 والملبس وممارسة التمارين البدنية.  
ت التربية البدنية على ورغم حداثة المصطلح إال أنه في واقع األمر، وجد 

مستوى الممارسة منذ القدم. وقد تغير مضمونها وأهدافها بمرور الزمن وعبر 
الثقافات المختلفة حيث تعرف اإلنسان على الفوائد التي تعود عليه من جراء 
ممارسة مختلف األشكال من األنشطة البدنية وذلك قبل ظهور المصطلح بكثير . 

ية ال تقتصر على الناحية اللياقية والصحية فحسب بل  فقد أدرك أن التربية البدن 
تتعدى ذلك لتشمل الجوانب المهارية والعقلية والمعرفية والجمالية باإلضافة إلى  

 الجوانب الخلقية والسلوكية.

 أهمية دراسة تاريخ الرتبية البدنية و الرياضة
يساعد التاريخ بشكل فعال في الحصول على الصورة المتكاملة ألي  

اط. كما أن اإلطالع على التاريخ يكسبنا خبرة تساعد على تجنب األخطاء  نش
التي وقعت فيها األجيال السابقة. و  يرى كاستون بورقر أن:" االعتبار من  
الماضي يمثل خبرة تساعد المدرس على تفادي األخطاء المرتكبة و تمكنه من  

طالع على الماضي  تطوير اإلصالحات البيداغوجية. باإلضافة إلى ذلك فإن اإل
يساهم في التعرف على أصول تقاليدنا التربوية مثل نظام االختبارات بالحضارة  
الصينية القديمة. و ظهور مؤسسة خاصة بالتعليم )المدرسة( في الحضارة 

 المصرية القديمة"........ 
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و يهتم الباحثون في مجال التربية البدنية و الرياضة بتاريخ النشاط  
 اضي لإلنسان لعدة اعتبارات لعل من أبرزها ما يلي: البدني و الري

استخالص الدروس و العبر من الماضي و التعرف على األخطاء و تجنب   •
 الوقوع فيها حاضرا و مستقبال.

استقراء تأثير المتغيرات و النظم االجتماعية على نظام الرياضة و التربية   •
 باالستفادة من هذه التأثيرات.البدنية و ذلك لتوجيهها نحو التقدم 

دراسة تاريخ التربية البدنية و الرياضة و األلعاب من أجل تقدير حجم التقدم   •
 و اتجاهه في مجال التربية البدنية المعاصرة. 

االستفادة من معطيات اإلدارة عبر التاريخ الستخالص تنظيمات جديدة  •
 للرياضة في الحاضر و المستقبل. 

المدارس الفلسفية الكبرى و تأثيرها في التربية البدنية و الرياضة من  دراسة  •
 خالل العصور المختلفة لحضارة اإلنسان. 

تكوين اتجاهات مهنية قوية )نحو التربية البدنية( لدى طالب التربية البدنية   •
و ذلك بالتعرف على إسهاماتها في االرتقاء باإلنسان عبر الحضارات 

 المختلفة. 
  حث العلمي في مجال التربية البدنية.        تشجيع الب •

 املصادر التارخيية يف جمال الرتبية البدنية و الرياضة
 المصادر األولية

 اآلثار أو )األثر(   -1
 التراث الثقافي المتداول   -2
 السجالت المدونة  السجالت الرسمية -3
 السجالت الشخصية   -4
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 السجالت المصورة  -5
 السجالت السمعية و البصرية -6

   كل ما يتم نقله عن مصدر أولي  : لثانويةالمصادر ا
 يلي:  هذا ويمكن إيجاز أبعاد التربية البدنية فيما

 الجانب الجسماني  -أوال 
 البعد الصحي  (2
 البعد اللياقي (3
 البعد الحركي و المهاري  (4
 جانب الشخصية -ثانًيا
 البعد الذهني و المعرفي  (1
 البعد الخلقي  (2
 البعد الجمالي  (3
 الجانب االجتماعي  -ثالثا 

 البيئة والجماعة التى يعيش بينها وسلسلة تفاعالتة مع المواقف الحياتية المختلفة. 

 فلسفة الرتبية الرياضية: 
النظري الذي تتضح من خالله أهداف  اإلطاريمكن تعريفها بأنها: "

وغايات التربية الرياضية في ضوء حاجات المجتمع، وسبل تحقيقها، وبما  
 ."هم في تكامل بناء المجتمع وتحقيق تطورهيس

مما ال شك فيه أن فلسفة التربية الرياضية تنطلق أساسًا من الفلسفة  و 
العامة للمجتمع ، لكونها تصب مع بقية الفعاليات اإلنسانية المختلفة لتحقيق  
األهداف التي يسير بموجبها الفرد والمجتمع وهي تخضع بدورها الى عوامل  

 والتغيير الذي يؤثر على المسيرة اإلنسانية العامة .التطور 
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وبما ان الفلسفة تهدف الى معرفة العلل واالسباب والعالئق والروابط بين  
االشياء وحقيقتها الوقوف على الغايات من وجود االشياء ، فهي تقدم تفسيرًا  

جبات  للوجود والحياة والمبادئ والقيم الموجهة للحياة ، وكذلك فأن من اهم وا
الفلسفة هو الفصل والتمييز بين االشياء الحقيقية واالعتبارية وبذلك تقدم للعقل  
امكانية الكشف عن الحقائق وريادة المجاهيل الوجوديه واالجابة على االسئلة  

 التي يثيرها العقل بأستمرار . 
اما مفهوم التربية فيعني الوسيلة االساسية واالسلوب االجتماعي الذي   

الله الفرد طرائق الحياة واتجاهات المجتمع وقيمه العامه وعلى هذا يكسب من خ
االساس فأن من اولويات التربية هو تحديد الفلسفة العامه والسياسة التربوية التي  
تخدم المجتمع وبيان االساليب التي تحقق الهدف المطلوب ضمن الخطه التنموية  

ية منظومة فرعيه تدخل ضمن  العامه للمجتمع ، وهذا يقودنا الى اعتبار الترب 
المنظومه الكبرى للمجتمع التي تمتلك نظامًا قيميًا محددًا يخدم الهدف العام 

 لفلسفة المجتمع ككل .
ان مفهوم الرياضة يعني النشاط الحركي الذي يقوم به االنسان إلشباع  

ي  حاجاته البيولوجيه والنفسية الن االنسان بحسب طبيعة خلقه التكويني ، كائن ح 
مصمم ربانيًا لكي يتحرك بأستمرار وان الحركه تمثل له القاعدة والسكون  
واالستثناء ، وعند مخالفته لهذه القاعدة يصيبه الوهن والضعف والمرض ، ولهذا 
فـأن غاية االنسان في سعيه الدنيوي هو الحصول على المنفعة واللذة والسعادة 

بعاد كل ما من شأنه تسبيب االلم والشقاء و  البؤس عن نفسه ، أي طلب الكمال وا 
 االول مادي والثاني معنوي واالبتعاد عن النقص ويتجلى هذا السعي في مستويين 

ويصب النشاط الرياضي في السبل الموصله الى اللذة والمنفعة والسعادة 
مع بقية الوسائل االخرى ، اذا ما ارتبط بمنظومة تشريعية الهية كالشريعة  

وتحكمه ، فهو يؤدي الى الغاية المطلوبة ويحصل االنسان   االسالمية التي تقننه 
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على السعادة والكمال المرتبط بهذا النشاط وسوف تكون النتائج المتوخاة منه طبقًا  
 فة الشريعة االسالمية وغاياتها . الى فلس

ان فلسفة التربية الرياضية في العصر االسالمي استندت الى بعدين  
ي ، وهذا البعدان يتداخالن في حياة المسلم ، وان  االول دنيوي والثاني االخرو 

كان االول يخدم الثاني لكن الثاني اليلغي االول لئال يقع االفراط والتفريط ، 
وبالتالي تحتل الحياة التي يفترض ان تكون منسجمة ومتوازنة ، وهما يساهمان  

ي والمعنوي معًا في تربية الفرد والمجتمع ويساعدانهما في التكامل والرقي الماد 
 والحصول على السعادة المنشودة .

ان الفلسفة االلهية والوصفية تشتركان في طلب الكمال عبر وسائل   
عديدة لكنهما تفترقان في المرتكز والمنطلق والنظرة الفلسفية وتشخيص المصداقية  
ونلتمس الجوانب المشتركة بين هاتين الفلسفتين في التربية الرياضية من خالل 

على القوة المطلقة والتربية االخالقية والرقي الروحي والمتعة والترويح ،   الحصول
ان فلسفة التربية الرياضية تركز على الحصول على القوة بمفهومها العام بوصفها  
وسيلة لتحقيق غايات موضوعه سلفًا . اما االسالم فيشترك مع االديان السماوية  

ويفترق في الغايات وان اشترك معها  والوضعية في هذا االمر لكنه يختلف عنها 
في معظم الوسائل حيث نجد ان االسالم بوصفه منظومة حضاريه الهيه فهو يقر 
بشكل قاطع ان مصدر القوه الحقيقي ومالكها االوحد هو اهلل سبحانه وتعالى " ان  

 (.66االية  –ربك هو القوي العزيز " ) سورة هود 
من في استجابته الطوعيه الفعاله ان تاثير القوه عند المسلم انما يك 

الوامر اهلل وتعاليمه وطاعته للرسول والذين امنوا إلقامة الخالفه الربانيه في  
االرض ، كما جاء بقوله تعالى " اني جاعل في االرض خليفة ") سورة البقرة  

 ( . 30االية  
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ان التاكيد على دور القوة وفق المنظور االسالمي يهدف الى اعالء  
كلمة اهلل في االرض ويندرج مفهوم القوه في مجال التربية الرياضية ضمن هذا 
السياق االستراتيجي ويتصف بصفاته العامه مضافًا اليها خصوصية التربية  

 الرياضية المرتبطة بالمنافسات والبطوالت ، واهداف اخرى .
وبما ان االسالم حضاره الهيه فهو يؤكد على ثبات القيم االخالقية   

المرتبطة بالروح ومنها قيم الشرف والعفه التي تتدخل في صياغة الشخصية  
وتساعد في تكاملها ورقيها ، لهذا فالبد ان تعتمد القيم االخالقية في المنظومة  

فلسفة التربية الرياضية  القيمية للحضارة االسالمية مرجعية اساسية تستند اليها 
عند المسلمين ، الن االسالم اليقر اي نشاط من شأنه االضرار بالنفس او المال  
العام والخاص ، لكون هذه االمور تعيق االنسان في الترقي والتكامل في الحياة  
الدنيا . وجاءت تشريعاته لتحرم مثل هذه االمور لفائدة االنسان ، وتخدم السعي  

 نسان المسلم ربانيًا . المامور به اال 
وتؤكد الحضاره االسالميه على ان الترويح يأتي بوصفه عاماًل مساعدًا  

لالنسان في سياق حركته التكاملية في السعي الحياتي وبناء شخصيته ، وهو  
بحد ذاته مطلب الجل رفع الضغوط النفسية والبدنية التي يعاني منها االنسان في  

المومنين علي )ع( " ليس للعاقل ان يكون شاخصًا اال  حياته اليومية ، قال امير 
في ثالث : مرحة المعاشر او خطوة في معاد او لذة في غير محرم " ) نهج  

 البالغة( . 
واكدت االبحاث العلمية الحديثة أهمية مناشط الترويح واعتبارها وسيله   

ة وعصبية ،  من وسائل العالج الهامه لالفراد الذين لديهم اضطرابات نفسية وعقلي
اذ اصبح الترويح جزءًا اساسيًا في برامج العالج في العديد من المستشفيات 
والعيادات الطبية ، وان أي عالج طبي طبيعي البد ان يتضمن برامج ترويحيه  
يمارسها المرضى بجانب البرامج العالجيه االخرى . وكذلك اشارت الدراسات 
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رزًا في الوقاية من االمراض ومنها امراض  العلمية الى ان للترويح دورًا هامًا وبا
القلب واالوعية الدموية واالم الظهر والمفاصل وخاصة في مجال النشاط  

 الرياضي .
ان طلب الراحة النفسية والمتعة من خالل ممارسة االنشطة الرياضية   

الهادفه يعطي الشعور بالسعادة واالطمئنان ويبعد القلق والوساوس ويوفر االتزان  
صيه ويزيد في شعور الفرد بقيمة الحياة ويبعد عنه اليأس واالحباط والملل للشخ

 ويساعد في شد ازره لبناء الشخصية المتوازنة المطلوبة .
ان المنظور االسالمي للتربية الرياضية هي عدم تحريمه او معارضته   

الي نشاط رياضي للذكور واالناث ما لم يصطدم بالحدود الشرعيه التي بينتها  
لشريعة االسالمية والتي تهدف الى ترقيه المسلمين افرادًا وجماعات لكي يصنعوا  ا

الحياة ،ويبنوا الحضاره الحقه المتوازنه . ولهذا اكدت الشريعة االسالمية على  
تطوير قدرات المسلمين البدنية والنفسية والصحيه لغرض الدفاع عن الدين  

وتطوير الجوانب االخالقية االسالمي الذي يتطلب مقدرة جسديه ونفسيه ، 
وترسيخ قيم المحبة والرحمة والتسامح بين الشعوب واالمم ، وهذا باالضافة الى  
الحصول على السعادة والمتعة من خالل ممارسة االنشطة الرياضية وصياغة  
فلسفة تربوية اسالمية يندرج النشاط الرياضي فيها بوصفه احد وسائلها لبناء الفرد 

 والمجتمع والبلد 

 الفلسفة الرتبوية للرتبية البد نية والرياضية
 -مفهوم الرتبية و فلسفة الرتبية :

التربية هي العمليات التي تهدف إلي نقل التراث الثقافي من الجيل القديم  
إلي الجيل الجديد بعد إجراء عمليات التعديل واالنتقاء بما يالئم روح العصر  

 إعداد الفرد للحياة وتطبيعة وتنشئته.الحديث و بذلك فهي تعتبر عملية 
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 -عالقة الرتبية العامة بالرتبية البدنية والرياضة :

التربية العامة تعبير يطلق علي النمط الرئيسي الواسع للتربية وهو مفهوم  
قريب الصلة من مفهوم التنشئه االجتماعية ، ويقصد به كافة المحاوالت التي  

ولكن ليس علي نحو غرضي خاص لمهنه  تبذل لتنمية القدرات واإلتجاهات 
 . معينة

  -الرتبية من املنظور البيولوجي ) احليوي ( :
نوعاً  من التحكم في الطبيعة   –تعد التربية من وجهة نظر بيولوجية 

وعوامل البيئة من أجل أفضل أداء ممكن للطبيعة المرثه لألفراد ، والتربية عمليه  
 متكاملة الجوانب متحدة العالقات .

 -لسفة الشمول والتكامل الرتبوي :ف
النمو الشمولي هو أساس الفلسفة التربوية التي يجب أن تسود أي نظام  
أو برنامج تربوي ،الن األنسان كائن شمولي )كلي( ، وهو يواجه حياته علي هذا 

 األساس فال يمكن عزل جسده عن روحه ، كما اليمكن عزل بدنه عن عقله . 
 ر املهنة والنظام األكادميي يف الرتبية البدنيه والرياضيةإسهامات الفلسفة يف تطوي

 لماذا يحتاج المهني في التربية البدنية والرياضة إلي الفلسفة . -1

 .ومهنة التربية البدنية والرياضة إمكانية البحث الفلسفي في تطوير نظام -2
 الفلسفة .لماذا يحتاج المهني في التربية البدنية والرياضة إلي  -3

قد يري البعض أن الفلسفة من الموضوعات البعيدة عن تخصصهم 
المهني أوهي مجرد مادة يريد استكمال بها الشكل األكاديمي للتربية البد نية  
والرياضة وهذه التصورات خاطئة وتعبر عن فكر مغلوط ساذج الن المهني  

 الرياضي في أمسن الحاجه إلي الفلسفة العتبارات كثيرة .  
 إمكانية البحث الفلسفي يف تطوير نظام ومهنة الرتبية البدنية والرياضة من خالل

 دراسة الثقافة البدنية والحركية لإلنسان .  (1
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 دراسة ناقدة للنظريات واالتجاهات التربوية للتربية البدنية والرياضة . (2
 دراسة األفكار الفلسفية المختلفة من حيث معطياتها التربوية . (3
 معرفة للتربية البدنية و الرياضة . تطوير بنية ال (4
 معالجة قضايا التربية البدنية و الرياضة .  (5
 تعريف وتحديد مصطلحات ومفاهيم التربية البدنية و الرياضة .  (6

 دراسة الثقافة البدنية واحلركية لإلنسان
 -من أجل تحديد اسهامات التربية البد نية كوسط مربي فإن ذلك يتطلب :

 المركبات الثقافية وتقويم عمومياتها وخصوصياتها .تحليل  .1
 دراسة طبيعة االنسان ككل وليس كطبيعه بيولوجيه فقط . .2

ولذلك يجب التعرف علي انماط النظم والمؤسسات االجتماعية والثقافية  
واتصالها بالثقافة البد نية و الحركية و تركيب كل هذه المعارف في إطار نظري 

 بينها ويمثل إطارًا لوجهة نظر فلسفيه . شمولي يوفق 
  دراسة ناقدة للنظريات واالجتاهات الرتبوية للرتبية البدنية والرياضة

حتى وقت قريب لم هناك ارتباط فعلي بين التربية البد نية وعلوم كعلم  
 د هذه العلوم من قبل العلماء عاد النفس وعلم الحركة وعلم االتصال ولكن ارتيا

والرياضة   نية بالكثير من الفوائد ، حتى اصبح أن التربية البدنيةلبد علي التربية ا
نظام يستقي أصوله من علوم ومواد متعددة كالتشريح ووظائف االعضاء والتربية  

 واالجتماع وعلم النفس . 
 -:دراسة األفكار الفلسفية املختلفة من حيث معطياتها الرتبوية 

 سفي تربوي لمواجهةله من موقف فل كل مذهب فلسفي واضح البد 

القضايا التربوية االساسية وطبيعة الدراسة المقترحة لألفكار الفلسفية التي تشكل  
 نتاج جهد فكري خالق . 
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وعلي اختالف المذاهب الفلسفية وتصنيفها مابين تحليليه وتركيبية أو  
كالسيكية إال أن هذه المذاهب جميعها إنما تتناول مختلف القضايا بطريقة  

 نظمة علي ضوء المباحث الفلسفية . منهجية م

 -:تطوير بنية املعرفة للرتبية البدنية و الرياضة 
عصر االنفجار المعرفي الذي نحياه أصبحت العلوم والفنون من   ففي

التداخل والتشعب بحيث يصعب الفصل القاطع بينها ، األمر الذي يستلزم الجهد  
والتفكير في حدود ومجاالت التربية البد نية و الرياضة كمهنة وكنظام تربوي  

بح اآلن أخصائي  مستقل )مثال ( كان المدلك مرتبط بالتربية الرياضية ولكنة أص
عالج طبيعي أو طب رياضي و انفصل بالتدريج عن التربية الرياضية وبدون  
ًَ وخلطاَ  بين عدد  ََ  َ ََ ََ توصيف دقيق ألبعاد النظام والمهنة فإننا نتوقع تداخاَل
كبير من المهن والعلوم بين العاملين في حقل التربية البد نية و الرياضه ولعل  

يح والتدريب الرياضي  وخير مثال لذلك أصبحَا مهنة  الواقع اليوم في نظم كالترو 
   .ل واإلعداد وغير ذلك من المقومات مستباحة لمن يرغب بغض النظر عن التأهي

 -:معاجلة قضايا الرتبية البدنية و الرياضة 
تعاني التربية البد نية و الرياضية من العديد من المشاكل المختلفة مابين 

لتقليل من شأنها أو جدواها إلي غيرها مـن المشـاكل إدراك خاطيء  لمفهومها أو ا
التــي تتصــل بصــميم النظــام أو المهنــة مــن حيــث وجودهــا مــن عدمــه ، مثــل وجــود 
بعض المفـاهيم الخاطئـه وهـذا يحتـاج الـي المزيـد مـن اإليضـاح عـن طريـق وسـائل 

 األعالم المختلفة .
 -:ومفاهيم الرتبية البدنية و الرياضة  تعريف وحتديد مصطلحات

باعتبار أن التربية البد نية نظام عبر المواد فهو يستعين بقدر هائل مـن  
التعبيرات االصطالحية و المفاهيم التي تمثـل الحـد االدنـي المطلـوب للمهتمـين أو 
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المشــتغلين بمهنــه التربيــة البــد نيــة  والرياضــية ، ولكــن إن كــان هنــاك شــبة اتفــاق 
ــاهيم الجانـــب العلمـــ  ــبة لمصـــطلحات ومفـ ــر بالنسـ ــإن األمـ ــة فـ ــد نيـ ــة البـ ــن التربيـ ي مـ

ــوم  ــن العلـــ ــادره مـــ ــوله و مصـــ ــتقي أصـــ ــذي يســـ ــر الـــ ــه اآلخـــ ــبة للوجـــ يختلـــــف بالنســـ
االجتماعيـــة أو اإلنســـانيات وذلـــك مرجعـــه إلـــي عـــدم معرفـــة داللتهـــا ، ومثـــال ذلـــك 

 Physical Educationاسـتخدام مصــطلح التربيــة الرياضــية فــي الــدول العربيــة 
 بدن من خالل الرياضةتربية رياضية وهي تربية ال

 األسباب التي تدعوا لوجود الفلسفة فى الرتبية الرياضية 

تنبــع فلســفة التربيــة الرياضــية مــن الخبــرة التربويــة التــي تعــد أحــد الركــائز 
األساسية في عملية إعداد الفرد والتربية الرياضية جزء متكامل مـن التربيـة ، فهـي 

لفــرد متناولــة جميــع جوانبــه العقليــة عمليــة مقصــودة وموجهــة ألحــداث تغيــرات فــى ا
والبدنيــة والنفســية واالجتماعيــة والمهاريــة والخططيــة والخلقيــة واالتجاهــات التربويــة 
المختلفــة مــن خــالل ممارســة أنشــطة حركيــة هادفــة بغــرض تحقيــق النمــو الشــامل 
ــة  والمتــزن للفــرد ، وهــو مــا تســعى إليــة التربيــة علــى أســاس ان الفــرد وحــدة متكامل

 فيها العقل والجسد والروح والخلق.يترابط 

 العوامل الىت تدعو اىل وجود الفلسفة فى جمال الرتبية الرياضية  
إحتياجنا الدائم إلي اتجاهات وعادات سلوكية جديدة تتناسب مع المجتمع   •

الجديد ، فمن يعيش في ثورة عالمية عامة تشمل محور عديدة سياسيًا  
ة واقتصادية واجتماعية كل هذا يحتاج  تكنولوجيا والتي تصاحبها ثورة ثقافي

منا إلي إمعان الفكر نظرًا لوجود تناقضات بين القيم والحديث ووجود 
صراعات مما يتطلب أن ندفع باألفكار الجديدة مع تقييم األفكار القديمة  
رجاعها إلي أصولها التاريخية   والقيم واالتجاهات والعادات والتقاليد القديمة وا 
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ينية واالجتماعية ثم بلورتها وتعدها ثم ندفع بالقيم الجديدة والي أصولها الد 
 التي تتناسب مع مستلزمات المجتمع الجديد.

إننا في عصر ملئ بالتغيرات السريعة ، هذه التغيرات من مالمح حياتنا   •
ذا حددنا التغيرات التي حدثت في السنوات الماضية يمكن أن   اليومية ، وا 

سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت علي  تدرك مدي تأثرها من تغيرات 
المجتمع نادي المصري والعربي والعالمي وما صاحبها من كثير من التغيرات  
وكثير من النظريات وكثير من التطورات السياسية ) حرب أكتوبر وما ترتب 

االنتخابات الرئاسية ( وفي ضوء  –أحداث سبتمبر وما ترتب عليها  –عليها 
لتطورات أن ننافس ونراجع اتجاهات وأهدافنا وقيمنا  ذلك لمالحظة هذه ا

 لتستطيع أن تجدد وطور وتبني المجتمع الجديد.
هناك حاجة إلي دراسة أفكار الناس ومفاهيمهم وتبصرهم بما يدور حولهم من   •

صراعات اجتماعية وأخالقية وسياسية واقتصادية وما يجري وراء ذلك وما  
إيجاد أساليب فكرية لحسم هذه  يدفع ذلك من قوة وقيم ومن مصالح و

 التطورات. 
ومن ذلك يتضح لنا أن التربية الرياضية فى حاجة الى التفلسف الدئم  
والتسائل حول كل ما يحيط وما يخص بالمجال الرياضي ، ومن تلك التساؤالت 

 ما يلي :  
هل برامج كليات التربية الرياضية صالحة العداد مدرس التربية   •

 الرياضية للمجتمع الجديد الذي نأمل فى بنائه ؟  
تربية الرياضية تعد مدرس التربية الرياضية أم المدرس هل كليات ال •

 المدرب بحيث يستطيع أن يقوم بعمليات التدريس والتدريب معًا ؟ 
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هل هذا النوع من التشعيبات والتخصصات التي تحدث في اللوائح هو   •
المطلوب لكل البيئات المختلفة أم هناك خصائص تتميز بها كل كلية 

  مجتمع ؟وفقا لمتطلبات البيئة وال
 من كل ذلك نري أن هناك حاجة إلي التفلسف في ميدان التربية الرياضية . 

  الرياضية الفلسفة
 مفهوم الفلسفة البدنية والرياضية : 

 و التصــــــورية بــــــالتحليالت  تهــــــتم التــــــي الفلســــــفة هــــــي الرياضــــــية الفلســــــفة
ــية ــذلك ، للرياضـــة االفتراضـ ــتنتاج كـ ــث  و بإسـ ــار بحـ ــايا أفكـ ــية القضـ  مـــا و الرياضـ

 و توضـيح تتنـاول التـي الفلسفة أنها عام بشكل القول يمكن كما. بممارستها يتعلق
 .الرياضة أهداف و طبيعة تفصيل

  المختلفة  الفلسفية التطبيقات  على فقط تقتصر ال الرياضية الفلسفة
  فلسفية  مواضيع تقدم و بل الرياضية، التجمعات  و الممارسات  واقع على بتنوعها
  الرياضية  الفلسفة موضوع. الرياضية الممارسات  و بالرياضة  يتعلق بما مستقلة
 لكون  نسبة  كذلك يكون أن  يمكن ال و معين، شكل أو نمط ذو بموضوع ليس

 تلك  الفكري؛ للنشاط الذاتي النقد  فكرة  تالزم تتطلب  المنهجية و البحثية طرائقه
  بالنسبة  ذلك دائم، بشكل المرشدة المبادئ و المسبقة التصورات  تواجه التي الفكرة
  و  باجتماعهما  أو ، حدى على الرياضة و الفلسفة من كل أهداف و لطبيعة
 . الرياضية الفلسفة:  بالتالي

 إن فلسفة الرياضة في الغرب تقوم على ثالث مقوالت تفسيرية: 
 recordاإلنسان الخارق الذي يبحث نهائيا عن تحطيم األرقام القياسية

man  ,وأساس هذا النموذج اإلدراكي هو الفقر الروحي العميق للشخصية الغربية ,
والحاجة إلى االعتراف س وعدم القدرة على اإلحساس بالمتعة الطبيعية, مما حدا  
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ببعض الباحثين إلى اعتبار هذه الظاهرة تستبطن حالة مرضية تدل على مدى  
 انحراف الشخصية الغربية وفقرها الروحي.

 التطور التارخيي لفلسفة الرتبية البدنية والرياضية : 
إن التطور التاريخي للرياضة أحدث قطيعة بين النشطة الرياضية التقليدية  
والرياضة المعلومة, لقد كانت األلعاب األولمبية عند اليونانيين مناسبة لتقديم  

لصفات عروض تهدف إلى تكريس نموذج " اإلنسان الكامل" التي تتجلى فيه ا
البشرية في امثل صورها, ورغم كون االمتداد التاريخي للفكر األوربي يرجع إلى  
الفلسفة اليونانية فالرياضات الحديثة تتجاوز اآلن قيم هذا الفكر بمحاولتها تقديم  

 نموذج اإلنسان الخارق والمتجاوز للشرط اإلنساني. 
لنباتات واستعمال  إن استعمال تقنيات التعديل الجيني لتسريع وتيرة نمو ا 

المنشطات لتحسين أداء الرياضيين وتحسين قدراتهم على التحمل يدخل في نفس  
منطق محاولة تحطيم األرقام القياسية وتجاوز الطبيعة, فالرياضة في عصرنا  
تتأسس على قيمة مطلقة هي تجاوز الشرط اإلنساني, ويتجلى ذلك في البحث  

 يدة.عن تحطيم ال متناهي ألرقام قياسية جد 
اإلنسان المادي الذي تتأسس كل مقومات شخصيته على فلسفة الجسد,  •

والدليل تسويق اإلعالم لصور األبطال الرياضيين واعتبارهم نموذجا وغاية  
استهالكية, واستعمال هذه الصور النمطية في مختلف العمليات االشهارية  

 للسيطرة على متخيل المستهلك.
ون العرض والطلب وهذا االتجاه مرتبط  اإلنسان االقتصادي الخاضع لقان •

بفلسفة تسيء لإلنسان الذي تتجه إليه الحضارة الغربية إذ يتم تسويق اإلنسان  
واعتباره سلعة خاضع لقانون العرض والطلب ونالحظ كيف أن بعض  
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الرياضيين أصبحوا بدون هوية لكثرة تنقلهم بين الندية الرياضية في وقت 
 ت كبرى خاضعة لمنطق السوق.أصبحت فيه هذه الندية شركا

 الدول  معظم عند  وحديثاً  قديماً  اإلنسان حياة في الرياضية التربية دخلت  لقد 
  بشكل  حياتهم في دوراً  تلعب  لكونها ، ثقافاتها اختالف من بالرغم والشعوب  واألمم
  عند  قديماً  فنجدها الرياضية التربية أغراض  تغيرت  ولهذا ، مباشر غير أو  مباشر

  حتى  انه درجة إلى ، الدينية  والطقوس  ، بالدين االرتباط وثيقة البدائية المجتمعات 
 والعديد .  تلعبها التي القبيلة عند  معينة دالالت  لها كانت  البسيطة الكره العاب 
  جمع  او الحبوب  كبذر الحيوية  األعمال لبعض  محاكاة  كانت  األلعاب  من

 المزروعات  لحث  األلعاب  هذه وتمارس السحرية لألعمال صورة او ، المحصول
 .  وفيراً  المحصول لجعل او النمو على

  شان  لها يكن ولم محلي نطاق على تنظم األلعاب  هذه كانت  فقد  ذلك ومع
 في  والرغبة العيش كسب  ان بل مستواه ورفع وقوته اإلنسان سرعة بتحسين
  كانت  التي الرياضية األنشطة لممارسة الدوافع أحدى كانت  أفضل حياة ممارسة

  منظمة  برامج هناك يكن لم لهذا ، البدائي لإلنسان اليومية  الحياة نظام من جزء
  عن  البحث  في  يتم التركيز كان بل ، لممارستها مخصصة  فترات   توجد  وال

  القوية  فاألجسام.  الحياة قيد  على البقاء اجل من والبيئة الطبيعة ومواجهة الطعام
  وكان  ، البدائية الشعوب  بين القاعدة هي كانت  السليمة  العضوية  واألجهزة
  على  الحصول محاولته في ألبدني النشاط من كفايته على يحصل اإلنسان
 . له ألمعاديه البيئة ومن والحيوانات  األعداء من يقيه  مأوى أقامة وفي ، طعامه

 لعب  من الحركية األنشطة  ممارسة إلى يميل بطبيعته اإلنسان أن وبما
  يتصف  فيها لالشتراك النفسي الدافع أن نجد  لهذا ، يرد  لم ام أراد  سواء اوعمل
  في  السبب  إليها يرجع اإلنسان في معينة ميوالً  هناك وان.  والضرورة بالحاجة 
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  ألمتعه  غرضه داخلياً  أليها الدافع يكون التي ، الرياضية  األنشطة ممارسة
 . واالستجمام

  ممارسة  على األدلة بعض  هناك القديمة الصينية الحضارة في أن ونالحظ
  تأثير  نتيجة الذهني باالمتياز االهتمام من بالرغم ألبدني  النشاط ألوان بعض 
 والهدوء والبحث  بالدراسة تتسم  حياة إلى تدعو التي والبوذية الطاوية الديانة تعاليم
 والبولي القدم وكرة والمالكمة المصارعة مثل شائعة ألعاب  هناك أن أال.  والتأمل
  الصينيين  قبل من تمارس كانت  وغيرها والطائرة المائية واأللعاب  الحبل وشد 

 .  الثرية األسر إبناء قبل  من تمارس  فكانت  بالنبال اوالرماية الرقص  أما ، القدماء
  ممارسة  عن باالمتناع تنادي بوذا تعاليم فكانت  القديمة الهند  في أما
  من  الناس تمنع لم أنها اال  ، ألبدني والنشاط اللهود  ببعض  التمتع او األلعاب 
 وركوب العربات  وسباق الرشاقة ألعاب  مثل الرياضية األنشطة بعض  ممارسة
  على  تشتمل التي واليوغا والرقص والمالكمة والمصارعة والمبارزة واألفعال الخيل

  في  تحول نقطة وحدثت .  مختلفاً  وضعاً  84 تضم المنظم والتنفس للقوام تمرينات 
 وفارس  وبابل وأشور لمصر القديمة الحضارات  خالل الرياضية التربية فلسفة
 الى  تحولت  بل ، والذهنية الدينية األمور على تقتصر لم حيث  وفلسطين وسوريا
 في  الرياضية األنشطة  أنواع فيها  تحولت  والتي المليئة  الكاملة الحياة  في  االعتقاد 
  لبناء  فرصة باعتبارها الرياضية التربية الى الناس نظر ولهذا. الغرض  هذا تحقيق
  والرماية  للفروسية بانتظام البعض  ممارسة الى إضافة.  لبأس شديد  قوي جيش

 باهتمامه  يتميز الذي التعليم مع المساواة قدم على واعتبروها المائية والرياضيات 
 .  الذهنية بالناحية

 فقد  ، واسع نطاق على  الرياضية األلعاب  مارس من أول اإلغريق وكان
  تكريماً  تقام االولمبية واأللعاب  ، بالدين الصلة وثيقة عندهم البدنية اللياقة كانت 
  اإلغريق  وكان األلعاب  وتمارين البدنية الرياضة على يتدربون والمقاتلون ، لآللهة
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 ،  وتنميتها  والجسم العقل من كل تطوير  بامكان يؤمنون الرومان بعدهم  ومن
  أفالطون  أمثال من فالسفتهم دفع  ما وهذا ،  اإلنساني الكمال مرتبة  يبلغون بحيث 
  المنظم  االهتمام هذا ان بيد .  قومياً  تقليداً  الرياضية األلعاب  جعل الى الدعوة الى

  ان  لبث  ما  التسلية ووسائل المحلية األلعاب  عن تماما مختلف  وهو  بالرياضة 
 .  الرومانية اإلمبراطورية بسقوط اضمحل
  حين  عشر التاسع القرن في اال تبدأ فلم حديثاً  الرياضية التربية فلسفة أما
(  1778 -1712) روسو جاك جان ان ورغم.  مرموقاً  مكاناً  الرياضة احتلت 
  أن  اال سليماً  الجسم لبقاء الرياضية التمارين أهمية أكد  كبير كاتب  أول كان

  عشر  التاسع القرن في ألمانيا في اال تبدأ لم جدية دراسة الرياضية األلعاب  دراسة
 -Friedrich Ludwig Jahn  1778 جان  لودقيج ريش  فريد  انشأ حيث  ،

  لأللعاب  فيها طور الرياضية األلعاب  مدرسة ألماني مدرس وهو ( (1852
  أول  برلين في  افتتحت  ، م  1818 سنة وفي  رياضية وأدوات  أجهزة  باستعمال
  وكانت  ، االنتشار واسعة الحركة غدت  ما وسرعان الطراز هذا من مدرسة
  االهتمام  لترسيخ األخرى  البلدان الى يسافرون الذين  المدربين بأعداد  تقوم المدرسة
 .  الرياضية باأللعاب 
  بير  يدعى الرياضية لأللعاب  طبيب  ابتكر السويد  وفي الوقت  نفس وفي
  للتمرينات  طريقه( 1776- 1839 ) ( Per Henrlik Ling)   لنج هنرينك
  التدريبات  اكاديميته  في وادخل عالجيه  ونتائج بدني تناسق إلحراز  وذلك الحرة

  الشفائية  الخصائص  مبعثه الرياضي أسلوبه لكون صيته ذاع وقد . أيضا ألعسكريه
  تدريباته  أدخلت  وقد  السويدية التمارين او السويدية األلعاب  باسم اشتهر الذي

 .  والمعاهد  المدارس من العديد  في التناسقيه
  المتحدة  الواليات  الى األلمان لبعض  هجرة أيضا عشر التاسع القرن وشهد 
)   بيش االخوه انشأ وقد .  هناك األلمانية الرياضية األلعاب  وانتشار  األمريكية 
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Bech  )فيها  استخدموا( 1825) الرياضية  لأللعاب  مدارس الشرقيه الواليات  في  
  االهتمام  أساس ويرجع Harverd  هارفود  في وخاصة  الرياضية األجهزة

 .  التاريخ ذلك  الى بالرياضة األمريكي
  الى  التاسع  القرن في انجلترا في الرياضية  األلعاب  تنظيم من الكثير ويرجع

  الى  ينزعون مشاغبين كانوا العهد  ذلك في فالطلبة ألعامه المدارس أصالح
( Dr Arnold)   ارنولد  الدكتور عين ان الى وذلك سيئاً  التعليم وكان  المشاكسة

  في  اكبر  أهمية للرياضة فأصبحت  ،1827 سنة رجبي مدرسة في الشهيد 
  عشر  احد  من الفريق روح أساس على للتدريب  فاستخدمت  ألمدرسيه المناهج
  القدم  كرة اتحاد  انشئ كما.  عشر التاسع القرن ستينيات  في القدم كرة في العباً 
  نضجت  قد  المناسبه الخطة كانت  عشر التاسع القرن نهاية وفي.  1863 في

  هو  فرنسي عالم قام 1894 سنة وفي بااللعاب  الرياضية التدريبات  لدمج وتهيات 
  بدعوة ( 1863-1937) (Pierre de Coubretin)  كوبرتان دي بيبر البارون
  وكان .  باريس في( Sorboone)   بجامعةالسوربون يعقده اجتماع الى الشعوب 

  ينشرها  ان يتمنى االولمبية االلعاب  عن لالغريق العليا بالمثل ماخوذاً  العالم هذا
 . السالم اساس   على ولكن بالمنافسة  يتسم باسلوب  كله العالم في

  اثينا  في 1896 سنة في الحديث  العصر في اولمبيه دوره اول اقيمت  وقد 
 الدورات  هذه واستمرت  العاب  9 في دولة 13 من رياضي  230 فيها تنافس.

  قاربت  والتي ايضاً  2004 عام االولمبية اثينا دورة في المشاركه الدول عدد  بأزياد 
 والرجال النساء من العباً ( 13000)  يقارب  ما فيها وشارك دولة( 200)

 .  مسابقة 300  من اكثر في يتنافسون
  التي  السابقة  الرياضية باأللعاب  الوثيق بارتباطها الحديثه األلعاب  وتميزت 

  الحصول  على الدول بين التنافس وأصبح علميه بطرق اليوم  تمارس أصبحت 
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 دول  لمعظم  المعاصرة  الرياضية الفلسفة  سمات  من بها  والفوز  المداليات  على
 . العالم

 الهوية تذويب  الى تهدف التي (Globalization) العولمة عصر وفي
  وقمع  إقصاء على  تعتمد  اشمل إنسانية  بنية  في لالمم والثقافية الحضارية

  األخر  اختراق مشروع في العالم احتواء الى ارتقائي عالمي  كمحتوى ألخصوصي
 الى وصوالً  التوازن معادلة في اختالل إلحداث  زائف وعي الى وتحويله وسلبه
 لهذا ، تغيرات  جملة خالل من صدمه إحداث  على قائم شموالً  أكثر وتمييع تقنين
 واألمم الدول معظم عند  جذري بشكل تغيرت  قد  الرياضية التربية فلسفة ان نجد 

  سير  على للسيطرة وشلها لإلنسان  الفكرية بالنظم انقالب  بإحداث  وذلك والشعوب 
 . وتحوالته حركته

  المعلومات  على الحصول خاللها من  نستطيع  العولمه  ان من الرغم وعلى
  عن  منعها يمكن وال  مغرية باسعار الحديثة التكنولوجيا وعلى  االثمان وبارخص 

  ومكاسب  احتراف تجاره الى تحولت  قد  الرياضه مجال في نجدها اننا اال ، الناس
 العولمة مواجهة يمكننا وحتى  ، والوطنية الهوايه تعتمد  كانت  ان بعد  مادية

  الى  وتحولهم  بلدانهم لترك والمدربين  الالعبين  من الكثير  اغرت  التي الرياضة
 وجب  ، وطنهم في للبقاء مادياً  دعمهم وعدم العوز نتيجة انفسهم يبيعون محترفين

  عولمه  الى خاللها من ينطلقون  جديدة رياضية بفلسفة التفكير الجميع على
  الجميع  على ثقيالً  عبئاً  تشكل باتت  التي المستورده االمور  من تحميهم رياضيه

 .  الرياضية المستويات  وبمختلف
  وحديثاً  قديماً  الرياضية للتربية الفلسفية المنطلقات  فان  تقدم ما اساس وعلى

  بين  ما مختلفة نجدها لهذا ، لها الممارسة الشعوب  خصوصيات  عن تعبير هي
  اكده  ما وهذا.  شعوبها على  تنعكس بدورها التي توجهاتها  وفق واخرى دولة

  الفلسفة  ان على(  Redden and Ruyan)  ورايان ردن الفيلوسفان الكاتبان
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  القريبة  واهدافها ومعناها وقيمها للحياة متماسكه نظرة اكتساب  في الفرد  توجه
 .  عام بوجه االنساني للسلوك والنهائية

 الرياضية الفلسفة يف تطبيقاتها و العامة الفلسفة جماالت
  تتناول  التي التصورية بالبحوث  تتمثل سابقا،  ورد  كما الرياضية الفلسفة

  و . الوظيفي التنوع و المجاالت  كافة على بها المتعلقة المفاهيم و الرياضة طبيعة
  و  باختالفها الفلسفة فروع من عدد  تطور و تستقدم( الرياضية الفلسفة) هي

  من  التي و الفروع تلك بعض  ضمن  مستقلة جديدة دراسات  تقدم و تنوعها،
 :أهمها

 االحــداث  الفنـون؟ مـن نـوع تعتبـر الرياضـة هـل:  (aesthetics) الجمالياات -
 بطريقة الرياضية النشاطات  تقييم  نستطيع  هل  فنية؟  مناسبات   تعتبر  الرياضية
 موضوعية؟ جمالية

 الرياضـــي االدراك تســمية المناســـب  مــن هـــل:  (epistemology) المعرفااة -
 هــل الرياضــة؟ ممارســة عنــد  بدقــة الرياضــية معرفتنــا طبيعــة هــي مــا بمعرفــة؟
 التـــدريب  أراد  إذا النخبـــة، مســـتوى علـــى بمعرفـــة االلمـــام المـــدرب  علـــى يتوجـــب 
 النخبة؟ مستوى على بفعالية

 شخصـية تطـوير علـى تعمـل بالضرورة الرياضة هل:  (ethics) االخالقيات -
 هـل مبـاراة؟ لعـب  على نتفق عندما عليه االتفاق بإمكاننا بالفعل مالذي جيدة؟
 الرياضية؟ باالخالق يسمى ما حقيقة يوجد 

 المنطــق؟ مجــاالت  عــن بطبيعتهــا منفصــلة الرياضــة هــل:  (logic) المنطااق -
 بها؟ خاص  منطق الرياضية للمباريات  هل

 البـدني المجهـود  و الرياضـية االلعـاب  هـل:  (metaphysics) الميتافيزيق -
 حيوانية؟ صفة ذو
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 الـتعلم باالمكـان هـل:  (philosophy of education) التربوية الفلسفة -
 بمنطلـق العمـل هـل الرياضـة؟ طريق عن االخالقي النمو و الخبرة أكتساب  و

 مهـارة" بمصـطلح بدقـة نعنيـه الذي ما التدريب؟ عند  محتم أمر االبوية الرعاية
 ؟"رياضية

 االلتـزام االطفـال يسـتطيع هـل:  (philosophy of law)القاانون فلسافة -
 الرياضي؟ التصرف تحكم القوانين هل الرياضة؟ بحرفية

 مـن نـوع الـذهني التـدريب  هـل:  (philosophy of mind) العقال فلسافة -
 صناعية؟ أليات  مجرد  الرياضيين الالعبين هل التخيل؟ أنواع

 منهجيـة طريقـة يوجـد  هـل:  (philosophy of science)العلاوم فلسافة -
 عنـد  الرياضـيون االختصاصيون أو العلماء يعنيه اللذي ما العلوم؟ لكل واحدة
 النفســـــيون االخصـــــاء لمـــــاذا توضـــــيحية؟ قـــــوة االحصـــــائية للدراســـــة أن قـــــولهم

 ؟( Freudian Tradition)الفرويدية التقاليد  يتجاهلون الرياضيون
 social and political) السياسااااية و االجتماعيااااة الفلساااافة -

philosophy)  :طــــابع و صــــبغة بطبيعتهــــاذات  الرياضــــية المباريــــات  هــــل 
ــمالي؟ ــل رأســ ــات  هــ ــية المؤسســ ــى تعمــــل الرياضــ ــى تخريــــب  علــ  مغــــزى و معنــ
 الحقيقي؟ الرياضة
  بالفلسفة  المتعلقة العامة  الفلسفة مجاالت  من كل عن الحديث  يطول
  التي  االسئلة بعض  ذكر استحسنت . شرحها يطول كما  ، حدى  على الرياضية

 قد  االسئلة بعض  أن من الرغم  على  أختصاصها، حسب  المجاالت  طبيعة تناول
 أخذت  عليها العلمية الفلسفية االجابة أن اال ، السذاجة من كبيرة درجة على يبدو
 .الموضوع دراسة  على  القائمين المختصين من بضئيل  ليس جهد  تأخذ  و

  البحثية  كالمنهجية أخرى  نقاط عن الحديث  و الموضوع إطالة أريد  ال
(methodology  )تخصصي  فالحديث  ـ الرياضية للفلسفة  الطرقية الممارسة و  
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  على  أكثر التعرف و االستفادة يريد  من أن إال. نسبيا جاف بعضكم يجده قد  و
 على  الردود طريق عن أو الخاصة الرسائل عبر التواصل فيسرني ، الموضوع
 . الفائدة و الخير فيه بما النقاش و الموضوع
 الواقع  تتناول الرياضية للفلسفة فرعية نواح عن سأتحدث  قادمة مواضيع في
  موضوع  وجود  استحسنت  لكني ، أكثر تخصصي بشكل العربية لكرتنا الرياضي
 . مختصر بشكل الرياضية للفلسفة العام المعنى يشرح مسبق

 أهداف الفلسفة يف الرتبية الرياضية 

. التعريف إلى العديد من المفاهيم واالطروحات الفلسفية ذات الصلة بالتربية  1
 الرياضية.  

. مواكبة تطور الفكر الفلسفي عبر العصور وفقًا لوجهات نظر الفالسفة 2
 القدماء والمحدثين. 

ف فلسفية حيال قضايا وممارسات في المجال الرياضي وتبيان  . التعرض لمواق3
 الفكر الرياضي المتعلق بها. 

ات ذات .التعرف الى المدارس والمذاهب والمباحث الفلسفية بعامة والتطبيق 4
 والرياضية.  العالقة بالتربية البدنية

 طبيعة فلسفة الرتبية الرياضية
الرياضية يؤكدون علي أن طبيعة فلسفة  كثير من الباحثين في مجال التربية 

التربية الرياضية تتعدد والنظر حولها ، ولكن هناك اتفاق علي أنها مجموعة من  
المبادئ واألسس التي حددت في نمط مستمر ومتكامل وذلك بهدف اإلرشاد 

 والتوجيه لكل النشاطات التي تتم في التربية الرياضية داخل المجتمع اإلنساني. 
مفهوم السابق نجد أن هناك صلة بين الفلسفة بمفهومها العلمي  وبتحليل ال

أما ربط الفلسفة والتربية الرياضية   –والتربية الرياضية كعلم يعني بكل اإلنسان 
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كعلم يكمن في أن االثنين يبحثان في النظريات والفروض واألفكار المتصلة  
رياضية فقط كعلم  بطبيعة اإلنسان ، أما الجانب التطبيقي فهو يخص التربية ال

 تجريبي .

 فوائد دراسة فلسفة الرتبية الرياضية
مساعدة المسئولين عن التربية الرياضية في مصر على االختيار للخبرات   .1

 والطرائق واألساليب التي تهدف إلي تطوير المجال . 
مساعدة القائمين علي الشباب علي إيجاد أفضل الحلول لمواجهة مشاكل  .2

 تنمية االجتماعية . وال نالشباب الرياضيي
تساعد علي فهم حقائق الظواهر وتحديد األهداف التدريبية العامة والسلوكية   .3

 الخاصة بكل مرحلة سنية. 
 تساعد علي تقديم خدمات المجتمع المرتبطة بخدمات التربية الرياضية .  .4
المساعدة علي خلق نظام ايجابي لرعاية الفرد ونموه وفقا لحاجات المجتمع )   .5

 االجتماعية (.  –االقتصادية   –الثقافية  

 مصادر اشتقاق فلسفة الرتبية الرياضية
   -تشتق فلسفة التربية الرياضية في المجتمع المصري من المصادر اآلتية :

 .التي يقوم عليها المجتمع المصري األخالقية رالمبادئ اإلنسانية والمعايي .1
 أسلوب الحياة الديمقراطي واإليمان بقيمة الفرد . .2
 العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع . .3
 .أو أقل من نصيبه من ثروة المجتمعالعدالة في أن ال يأخذ المرء شيئًا أكثر  .4
 البحوث والدراسات العلمية . .5
النظــام األســري حيــث يعتبــر أصــل كــل األنظمــة التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات  .6

 اإلنسانية .



 الرتبية البدنية والرياضة فلسفةدراسة :  مدخل   الثانيالفصل 
   

 فلسفة الرتبية البدنية والرياضة - 56 -
 

 والرياضية:ركائز االصول الفلسفية للرتبية البدنية 
يؤكـــد كمـــال شـــلبى علـــى أهميـــة الفلســـفة مشـــيرا إلـــى ان أي ثقافـــة تعـــيش  

وتتطـــور فـــي ظـــل فلســـفة واضـــحة المعـــالم، حيـــث تتـــيح أهـــداف لألفـــراد الحيـــاة فـــي 
 مجتمع إنسانى مترابط .

وألن النشاط البدنى يقدم الخبرات مثله مثل بقية األنشطة االجتماعية،  
اف إلى مجموع األوساط التى يطبق فيها الفرد فهو يعتبر )وسطا أو مجاال( يض

فلسفته، ويتميز الوسط االجتماعي بشكل عام عن غيره من األوساط بالكثافة  
والتقارب الملحوظ بين األواصر الشخصية، وتبدو هذه الظاهرة أشد وضوحا في  

 أوساط النشاط البدني عنها في بقية األوساط أو المجموعات االجتماعية.
 

    : عوامل تدعو إلي التفلسف في ميدان التربية الرياضية وتتمثل فيوهناك 
احتياجنــا الــدائم إلــي اتجاهــات وعــادات ســلوكية جديــدة تتناســب مــع المجتمــع  -أ

ــيًا  ــدة سياسـ ــور عديـ ــمل محـ ــة تشـ ــة عامـ ــورة عالميـ ــي ثـ ــيش فـ ــن يعـ ــد ، فمـ الجديـ
حتــاج تكنولوجيــا والتــي تصــاحبها ثــورة ثقافيــة واقتصــادية واجتماعيــة كــل هــذا ي

منــــا إلــــي إمعــــان الفكــــر نظــــرًا لوجــــود تناقضــــات بــــين القــــيم والحــــديث ووجــــود 
صـــراعات ممـــا يتطلـــب أن نـــدفع باألفكـــار الجديـــدة مـــع تقيـــيم األفكـــار القديمـــة 
رجاعهـا إلـي أصـولها التاريخيـة  والقيم واالتجاهـات والعـادات والتقاليـد القديمـة وا 

عــدها ثــم نــدفع بــالقيم الجديــدة والــي أصــولها الدينيــة واالجتماعيــة ثــم بلورتهــا وت
 التي تتناسب مع مستلزمات المجتمع الجديد 

إننا في عصر ملئ بالتغيرات السريعة ، هذه التغيرات من مالمح حياتنا   -ب 
ذا حددنا التغيرات التي حدثت في السنوات الماضية يمكن أن   اليومية ، وا 

علي   تدرك مدي تأثرها من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت 
المجتمع نادي المصري والعربي والعالمي وما صاحبها من كثير من التغيرات  
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) حرب أكتوبر وما ترتب  وكثير من النظريات وكثير من التطورات السياسية 
االنتخابات الرئاسية ( وفي ضوء  –أحداث سبتمبر وما ترتب عليها  –عليها 

ت وأهدافنا وقيمنا  ذلك لمالحظة هذه التطورات أن ننافس ونراجع اتجاها
 لتستطيع أن تجدد وطور وتبني المجتمع الجديد 

هناك حاجة إلي دراسة أفكار الناس ومفاهيمهم وتبصرهم بما يدور حولهم من   -ج
صراعات اجتماعية وأخالقية وسياسية واقتصادية وما يجري وراء ذلك وما  
يدفع ذلك من قوة وقيم ومن مصالح و إيجاد أساليب فكرية لحسم هذه 

لتطورات وهذا يعني إننا في التربية الرياضية في حاجة إلي التفلسف وفي  ا
حاجة إلي التساؤل هل برامج كليات التربية الرياضية صالحة إلعداد مدرس 
التربية الرياضية للمجتمع الجديد الذي نأمل في بنائه ؟ هل نعد الطالب 

رس المدرب للحاضر والمستقبل ؟ هل نعد مدرس التربية الرياضية أم المد 
بحيث يستطيع أن يقوم بعمليات التدريس والتدريب معًا ؟  هل هذا النوع من  
التشعيبات والتخصصات التي تحدث في اللوائح هو المطلوب لكل البيئات  
المختلفة أم هناك خصائص تتميز بها كل كلية وفقا لمتطلبات البيئة  

ي ميدان التربية  من كل ذلك نري أن هناك حاجة إلي التفلسف ف والمجتمع ؟
 الرياضية  

 :أصول فلسفة الرتبية البدنية و الرياضية
تعد التربية البدنية و الرياضية أحدى العلوم اإلنسانية التي تبحث في  

والفروض الفلسفية موجهه لكافة العلوم   ,حقائق اإلنسان و تطور مراحلِه الحياتية
اإلنسانية ومنها النشاط الرياضي، وعلى الفرد أن يختبر القيم الشخصية واألهداف 

 .واألغراض واالتجاهات نحو ذاتِه الحياتية المختلفة
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ويطور النشاط البدني الخبرات اإلنسانية ويعد مجال أو وسيط يطبق فيِه  
وساط االجتماعية التي تعد حقل من أهداف الفرد فلسفتِه، وخصوصًا في األ

 .التربية الرياضية
شراك الفرد في  والنشاط البدني ينمي العقل والروح والمشاعر للفرد، وا 
األنشطة الرياضية يفجر الطاقات نحو التنمية والنمو ، فالفلسفة تركز على ما  

 .يحيط بالنشاط البدني
نشاط البدني يعبر عنها  إن المعطيات الفلسفية المرتبطة بالرياضة وال

بشكل لفظي، فالبحث الفلسفي يتعرض لظواهر النشاط اإلنساني مقدمًا األسس  
 .في بناء أداءه إنساني متطور

 :أهداف دراسة أصول فلسفة الرتبية البدنية والرياضة

 :تهدف دراسة أصول فلسفة التربية الرياضية إلى
اتجاهــات موحــده تخضــع ات فــي تزويــد مجــال التخصــص بمفــاهيم ومصــطلح (1

 .والجدل للنقاش
 .تحديد معايير أساسية لتقييم المنهاج التربوي (2
تقييم الممارسـات التربويـة وتحليـل القـيم وتوضـيح عالقتهـا باألبعـاد والعناصـر  (3

 .المكونة للعمليات التربوية وتطويرها
تحديـــــــد مفـــــــاهيم وضـــــــوابط تـــــــنعكس علـــــــى أداء مهـــــــارات المهنـــــــة ) التربيـــــــة  (4

 .الرياضية(
 .هم القائمين على المهنة لمكانة الرسالة المهنية في ضوء مفاهيم محددةف (5
 .توظيف النظريات البشرية اإلنسانية الرياضية خدمة لألفراد  (6
ــا فـــي التربيـــة  (7 دراســـة بعـــض العلـــوم األخـــرى فـــي المجـــاالت التربويـــة وتوظيفهـ

 البدنية و الرياضية
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ياضــة وغيرهــا مــن العلــوم التــرابط بــين مخرجــات الــتعلم فــي التربيــة البدنيــة والر  (8
 .األخرى

 : مساهمة الفلسفة يف خدمة الرتبية الرياضية
 : تخدم الفلسفة التربية الرياضية في عدة مجاالت

تزودنا الفلسفة   صياغة محصلة القيم المستقاة من التربية الرياضية: •
بالحقائق والقيم وفي مجال التربية الرياضية وتزودنا بالقيم والمناهج والبرامج  

 .وأهمية التربية الرياضية لتعود بالنفع على األفراد 
تساهم الفلسفة في رسم سياسة المناهج في العملية   تطوير العملية التربوية: •

ألخرى تربطها مناهج يمكن أن  التربوية والتربية الرياضية كغيرها من العلوم ا
 .يستقي منها الفرد شخصيته

التربية تنظم خطوات تربية الفرد وخصوصًا إذا كان   تحديد االتجاهات : •
  مدرس التربية الرياضية قادرًا أن يؤثر في تالميذه

الفلسفة تساهم في تغذية   تنوير المجتمعات بأهمية التربية الرياضية: •
المجتمع باألفكار اإليجابية والتربية الرياضية جزء من التربية العامة تساعد 

 هر الحياة السلبية الفرد في التخلص من مظا
الفلسفة ساهمت في رسم سياسة مهنة التربية الرياضية مثال   ترسيخ المهنة : •

المدرس يضع افتراضات لدرس التربية الرياضية بأن ممارسة الرياضة تقوي  
 .العالقات والروابط اإلنسانية

ساهمت فلسفة التربية في  تساهم في تقريب األفكار بين أصحاب المهنة :  •
ات النظر في فلسفة التربية الرياضية بين أصحاب المهنة مما  تقريب وجه

  . جعلهم يدافعون عنها ويثبتوا وجودها وأهميتها للمجتمعات 
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التربية   الفلسفة قربت وجهات النظر بين التربية الرياضية والتربية العامة : •
الرياضية تحقق أهداف حركية ولها جوانب أخرى نفسية واجتماعية وأخالقية  

 . ة تسعى إلى تحقيق توازن شخصية الفرد تربوي

 املنطلقات الفلسفية للرتبية الرياضية
لقد دخلت التربية الرياضية في حياة اإلنسان قديمًا وحديثًا عند معظم  
الدول واألمم والشعوب بالرغم من اختالف ثقافاتها ، لكونها تلعب دورًا في حياتهم  

راض التربية الرياضية فنجدها  بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولهذا تغيرت أغ
قديمًا عند المجتمعات البدائية وثيقة االرتباط بالدين ، والطقوس الدينية ، إلى 
درجة انه حتى العاب الكره البسيطة كانت لها دالالت معينة عند القبيلة التي  
تلعبها ، والعديد من األلعاب كانت محاكاة لبعض األعمال الحيوية كبذر الحبوب  

المحصول ، او صورة لألعمال السحرية وتمارس هذه األلعاب لحث او جمع 
 المزروعات على النمو او لجعل المحصول وفيرًا .

ومع ذلك فقد كانت هذه األلعاب تنظم على نطاق محلي ولم يكن لها 
شان بتحسين سرعة اإلنسان وقوته ورفع مستواه بل ان كسب العيش والرغبة في  
ممارسة حياة أفضل كانت أحدى الدوافع لممارسة األنشطة الرياضية التي كانت  

هناك برامج منظمة  جزء من نظام الحياة اليومية لإلنسان البدائي ، لهذا لم يكن 
فترات مخصصة لممارستها ، بل كان التركيز يتم في البحث عن    وال توجد 

الطعام ومواجهة الطبيعة والبيئة من اجل البقاء على قيد الحياة . فاألجسام القوية  
واألجهزة العضوية السليمة كانت هي القاعدة بين الشعوب البدائية ، وكان  

لنشاط ألبدني في محاولته الحصول على  اإلنسان يحصل على كفايته من ا
 طعامه ، وفي أقامة مأوى يقيه من األعداء والحيوانات ومن البيئة ألمعاديه له .
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وبما أن اإلنسان بطبيعته يميل إلى ممارسة األنشطة الحركية من لعب 
اوعمل سواء أراد ام لم يرد ، لهذا نجد أن الدافع النفسي لالشتراك فيها يتصف  

لضرورة . وان هناك ميواًل معينة في اإلنسان يرجع إليها السبب في  بالحاجة وا
ممارسة األنشطة الرياضية ، التي يكون الدافع أليها داخليًا غرضه ألمتعه  

 واالستجمام 
ونالحظ أن في الحضارة الصينية القديمة هناك بعض األدلة على  

از الذهني نتيجة  ممارسة بعض ألوان النشاط ألبدني بالرغم من االهتمام باالمتي 
تأثير تعاليم الديانة الطاوية والبوذية التي تدعو إلى حياة تتسم بالدراسة والبحث 

أال أن هناك ألعاب شائعة مثل المصارعة والمالكمة وكرة القدم   والهدوء والتأمل .
والبولي وشد الحبل واأللعاب المائية والطائرة وغيرها كانت تمارس من قبل  

، أما الرقص اوالرماية بالنبال فكانت تمارس من قبل إبناء الصينيين القدماء 
 األسر الثرية . 

أما في الهند القديمة فكانت تعاليم بوذا تنادي باالمتناع عن ممارسة  
األلعاب او التمتع ببعض اللهود والنشاط ألبدني ، اال أنها لم تمنع الناس من  

باق العربات وركوب ممارسة بعض األنشطة الرياضية مثل ألعاب الرشاقة وس
الخيل واألفعال والمبارزة والمصارعة والمالكمة والرقص واليوغا التي تشتمل على  

وضعًا مختلفًا . وحدثت نقطة تحول في   84تمرينات للقوام والتنفس المنظم تضم 
فلسفة التربية الرياضية خالل الحضارات القديمة لمصر وأشور وبابل وفارس 

قتصر على األمور الدينية والذهنية ، بل تحولت الى وسوريا وفلسطين حيث لم ت
االعتقاد في الحياة الكاملة المليئة والتي تحولت فيها أنواع األنشطة الرياضية في 
تحقيق هذا الغرض .ولهذا نظر الناس الى التربية الرياضية باعتبارها فرصة لبناء  

وسية والرماية  جيش قوي شديد لبأس . إضافة الى ممارسة البعض بانتظام للفر 
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والرياضيات المائية واعتبروها على قدم المساواة مع التعليم الذي يتميز باهتمامه 
 بالناحية الذهنية . 

وكان اإلغريق أول من مارس األلعاب الرياضية على نطاق واسع ، فقد 
كانت اللياقة البدنية عندهم وثيقة الصلة بالدين ، واأللعاب االولمبية تقام تكريمًا  

هة ، والمقاتلون يتدربون على الرياضة البدنية وتمارين األلعاب وكان اإلغريق  لآلل
ومن بعدهم الرومان يؤمنون بامكان تطوير كل من العقل والجسم وتنميتها ، 
بحيث يبلغون مرتبة الكمال اإلنساني ، وهذا ما دفع فالسفتهم من أمثال أفالطون  

ًا قوميًا . بيد ان هذا االهتمام المنظم  الى الدعوة الى جعل األلعاب الرياضية تقليد 
بالرياضة وهو مختلف تماما عن األلعاب المحلية ووسائل التسلية ما لبث ان  

 اضمحل بسقوط اإلمبراطورية الرومانية . 
أما فلسفة التربية الرياضية حديثًا فلم تبدأ اال في القرن التاسع عشر حين  

(  1778 -1712ان جاك روسو )احتلت الرياضة مكانًا مرموقًا . ورغم ان ج
 كان أول كاتب كبير أكد أهمية التمارين الرياضية لبقاء 

الجسم سليمًا اال أن دراسة األلعاب الرياضية دراسة جدية لم تبدأ اال في  
 Friedrich  ألمانيا في القرن التاسع عشر ، حيث انشأ فريد ريش لودقيج جان )

Ludwig Jahn  ( )1778- 1852لماني مدرسة األلعاب ( وهو مدرس أ
م   1818الرياضية طور فيها لأللعاب باستعمال أجهزة وأدوات رياضية وفي سنة 

، افتتحت في برلين أول مدرسة من هذا الطراز وسرعان ما غدت الحركة واسعة 
االنتشار ، وكانت المدرسة تقوم بأعداد المدربين الذين يسافرون الى البلدان  

 أللعاب الرياضية . األخرى لترسيخ االهتمام با 
وفي نفس الوقت وفي السويد ابتكر طبيب لأللعاب الرياضية يدعى بير  

( طريقه للتمرينات  Per Henrlik Ling  ( )1776- 1839  هنرينك لنج)
الحرة وذلك إلحراز تناسق بدني ونتائج عالجيه وادخل في اكاديميته التدريبات  
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رياضي مبعثه الخصائص الشفائية  ألعسكريه أيضا .وقد ذاع صيته لكون أسلوبه ال
الذي اشتهر باسم األلعاب السويدية او التمارين السويدية وقد أدخلت تدريباته  

 التناسقيه في العديد من المدارس والمعاهد .
وشهد القرن التاسع عشر أيضا هجرة لبعض األلمان الى الواليات 

ناك . وقد انشأ االخوه المتحدة األمريكية وانتشار األلعاب الرياضية األلمانية ه
( 1825( في الواليات الشرقيه مدارس لأللعاب الرياضية ) Bech بيش )

ويرجع أساس   Harverd  استخدموا فيها األجهزة الرياضية وخاصة في هارفود 
 االهتمام األمريكي بالرياضة الى ذلك التاريخ .

التاسع  ويرجع الكثير من تنظيم األلعاب الرياضية في انجلترا في القرن 
الى أصالح المدارس ألعامه فالطلبة في ذلك العهد كانوا مشاغبين ينزعون الى  

( Dr Arnold  المشاكسة وكان التعليم سيئًا وذلك الى ان عين الدكتور ارنولد )
اكبر في    ، فأصبحت للرياضة أهمية 1827الشهيد في مدرسة رجبي سنة 

روح الفريق من احد عشر  المناهج ألمدرسيه فاستخدمت للتدريب على أساس 
العبًا في كرة القدم في ستينيات القرن التاسع عشر . كما انشئ اتحاد كرة القدم  

. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت الخطة المناسبه قد نضجت   1863في 
قام عالم فرنسي هو   1894وتهيات لدمج التدريبات الرياضية بااللعاب وفي سنة 

(  Pierre de Coubretin ( )1863-1937 ) البارون بيبر دي كوبرتان 
 بدعوة الشعوب الى اجتماع يعقده

( في باريس . وكان هذا العالم ماخوذًا Sorboone  بجامعةالسوربون )
بالمثل العليا لالغريق عن االلعاب االولمبية يتمنى ان ينشرها في العالم كله  

 اساس السالم .  باسلوب يتسم بالمنافسة ولكن على 
في   1896مت اول دوره اولمبيه في العصر الحديث في سنة وقد اقي

العاب واستمرت هذه الدورات  9دولة في  13رياضي من  230اثينا .تنافس فيها 



 الرتبية البدنية والرياضة فلسفةدراسة :  مدخل   الثانيالفصل 
   

 فلسفة الرتبية البدنية والرياضة - 64 -
 

ايضًا والتي قاربت   2004بأزياد عدد الدول المشاركه في دورة اثينا االولمبية عام 
الرجال ( العبًا من النساء و 13000( دولة وشارك فيها ما يقارب ) 200)

 مسابقة .  300يتنافسون في اكثر من  
وتميزت األلعاب الحديثه بارتباطها الوثيق باأللعاب الرياضية السابقة  
التي أصبحت تمارس اليوم بطرق علميه وأصبح التنافس بين الدول على 
الحصول على المداليات والفوز بها من سمات الفلسفة الرياضية المعاصرة لمعظم  

 دول العالم .
(التي تهدف الى تذويب الهوية   Globalization وفي عصر العولمة )

الحضارية والثقافية لالمم في بنية إنسانية اشمل تعتمد على إقصاء وقمع  
ألخصوصي كمحتوى عالمي ارتقائي الى احتواء العالم في مشروع اختراق األخر  

صواًل الى وسلبه وتحويله الى وعي زائف إلحداث اختالل في معادلة التوازن و 
تقنين وتمييع أكثر شمواًل قائم على إحداث صدمه من خالل جملة تغيرات ، لهذا 
نجد ان فلسفة التربية الرياضية قد تغيرت بشكل جذري عند معظم الدول واألمم 
والشعوب وذلك بإحداث انقالب بالنظم الفكرية لإلنسان وشلها للسيطرة على سير  

 حركته وتحوالته . 
ان العولمه نستطيع من خاللها الحصول على وعلى الرغم من 

المعلومات وبارخص االثمان وعلى التكنولوجيا الحديثة باسعار مغرية وال يمكن  
منعها عن الناس ، اال اننا نجدها في مجال الرياضه قد تحولت الى تجاره  
احتراف ومكاسب مادية بعد ان كانت تعتمد الهوايه والوطنية ، وحتى يمكننا  

عولمة الرياضة التي اغرت الكثير من الالعبين والمدربين لترك بلدانهم  مواجهة ال
وتحولهم الى محترفين يبيعون انفسهم نتيجة العوز وعدم دعمهم ماديًا للبقاء في 
وطنهم ، وجب على الجميع التفكير بفلسفة رياضية جديدة ينطلقون من خاللها  
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ي باتت تشكل عبئًا ثقياًل الى عولمه رياضيه تحميهم من االمور المستورده الت 
 على الجميع وبمختلف المستويات الرياضية . 

فان المنطلقات الفلسفية للتربية الرياضية قديمًا    وعلى اساس ما تقدم
وحديثًا هي تعبير عن خصوصيات الشعوب الممارسة لها ، لهذا نجدها مختلفة  

 ها   ما بين دولة واخرى وفق توجهاتها التي بدورها تنعكس على شعوب
 Redden andوهذا ما اكده الكاتبان الفيلوسفان ردن ورايان )

Ruyan   على ان الفلسفة توجه الفرد في اكتساب نظرة متماسكه للحياة وقيمها )
 ومعناها واهدافها القريبة والنهائية للسلوك االنساني بوجه عام. 

فالفلسفة الرياضية ال تقتصر فقط على التطبيقات الفلسفية المختلفة  
، بل و تقدم مواضيع  بتنوعها على واقع الممارسات و التجمعات الرياضية 

فلسفية مستقلة بما يتعلق بالرياضة و الممارسات الرياضية. موضوع الفلسفة  
الرياضية ليس بموضوع ذو نمط أو شكل معين، و ال يمكن أن يكون  

النقد الذاتي  نسبة لكون طرائقه البحثية و المنهجية تتطلب تالزم فكرة   كذلك
للنشاط الفكري؛ تلك الفكرة التي تواجه التصورات المسبقة و المبادئ المرشدة 
بشكل دائم، ذلك بالنسبة لطبيعة و أهداف كل من الفلسفة و الرياضة على حدى  

 باجتماعهما.   ، أو
والتربية البدنية كجزء من التربية العامة تلعب دورا حيويا في هذه  

 تحقيق األهداف االتية:   المهمة( وذلك من خالل
  –التأثير الوظيفي للياقة البدنية  –اللياقة البدنية هدف التنمية البدنية :  .1

البناء   –العوامل المؤثرة في اللياقة البدنية  –مساوئ نقص اللياقة البدنية 
  –السيطرة علي البدانة  –تنمية الصفات البدنية  –التكويني للياقة البدنية 

التركيب  –لتوافق الشكلي والجمالي لجسم اإلنسان ا –القوام الصحيح 
 الجسمي ونمط الجسم( 
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الكفاية اإلدراكية الحركة   –: المهارة الحركة وأهميتها هدف التنمية الحركية .2
 الطالقة الحركية(  –وأهميتها  

الحركة  -المعرفة الرياضية وأهميتها  هدف التنمية المعرفية والعقلية : .3
البصيرة الثاقبة   –المهارات الدراسية المعرفية الحركة و  –كمصدر للمعرفة 

 والرياضة 
التأثيرات النفسية االيجابية   –تشكيل الشخصية  هدف التنمية النفسية : .4

 تحقيق الذات عبر األنشطة الحركية   –للرياضة 
القيم   –النشاط الحركي كمناخ اجتماعي ثري هدف التنمية االجتماعية :  .5

القيم االجتماعية   –لتكيف االجتماعي ا –االجتماعية للنشاط الحركي 
 ألنشطة الفريق( 

التأثيرات االيجابية  –لترويح وأهميته هدف الترويح وأنشطة الفراغ : ا .6
 الرياضة للجميع(  –للترويح  

أهمية تقدير جماليات الحركة وتذوقها  هدف التنمية الجمالية والتذوق الحركي :
 الجمال عبر الحركة(فرص التعبير عن  –القيم الجمالية للحركة   –
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        الواقعية
ظهرت الفلسفة الواقعية كرد فعل على الفلسفة المثالية , وبشكل خاص  

 على موقفها المعرفي 
 مفهوم الفلسفة الواقعية 

تعترف الواقعية بوجود مستقل للطبيعة , وهى بهذا قللت من اثر الذات ,  :اوال 
وانكرت امكانات الذات في خلق االشياء , واعترفت في الوقت نفسه 

 بامكانية الذات في معرفة االشياء . 
وضعت الفلسفة الواقعية موقفا معرفيا متوازنا بين االشياء المعروفة  :ثانيا

 .لذات في اصدار الحكم على االشياءمن تدخل اوالذات العارفة , وقللت 
عالم تتم عن طريق فاعلية  تعتقدالفلسفة الواقعية ان معرفة االنسان لل :ثالثا

 وهيمزدوجة 

 الفاعلية االتية من الذات    •
 والفاعلية االتية من الطبيعة .  •

 مفهوم الرتبية يف الفلسفة الواقعية  
يرى الواقعيون ان التربية عملية تدريب للطفل على ان يعيش بواسطة  
معايير خلقية مطلقة على اساس ماهو صحيح لالنسان بوجه عام , وانه من  
المهم ان يكتسب عادات حسنة , وذلك الن الفضيلة التاتى اليا بل تكتسب 

 بالتعلم . 
وس (فيجب على  ويرى الواقعيون المتدينون ان التربية) عملية خالص النف

الطفل ان يبقي على نفسه حالة النعمة , )عدم اقترافه الخطيئة( ويجب ان يتجنب  
 الشر , الن هذه ارادة اهلل ايضا .
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 اهداف الرتبية الواقعية  

اتاحة الفرصة للتلميذ ان يصبح شخصا متوازنا فكريا ومتوافقا مع بيئته   .1
 المادية واالجتماعية . 

افظ على روحه في حالة النعمة ومتحررة من  تعليم الطفل دائما ان يح .2
 الخطيئة  

تهدف الى تبصير التلميذ ومساعدته على اتخاذ قرارات تفيده في ان يعيش   .3
 حياة سعيدة .

تهدف الى عدم كبت الميول الطبيعية وانشطة الطفل , وتساعده على ان   .4
 يطور نفسه الى اقصى درجات الكمال . 

 الطالب الواقعى 
 تسعى الى ان يتعرف الطالب على البناء الفيزيائى والثقافى الذي يعيش فيه   .1
تسعى الى جعل الطالب شخصا مسامحا  ومتوافقا ومنسجما عقليا وجسميا   .2

 مع البيئة المادية والثقافية . 
تؤكد على الموضوعات الدراسية اكثر من تاكيدها على الطالب , وهى بذلك  .3

 لم تعطى اى اهتمام لرغباته  
 املعلم الواقعى 

 ترى الواقعية ان مفتاح التربية بيد المعلم باعتباره ناقال للتراث الثقافي   .1
 تعتقد الواقعية ان على المعلم ان يقرر ماهى المادة التى ينبغى ان تدرس  .2
الهدف الوحيد للمعلم ان يضع امام الطالب المعرفة الواضحة وعلى انها   .3

 واحدة وعالمية .
 علم بان يكون بجانب الحق  تطالب الواقعية الم .4
 ان اليتاخر عن تقديم المساعدة للطالب  .5
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 املنهج الدراسي الواقعى 
تؤكد الواقعية على ضرورة ان تكون المادة الدراسية هى المحور المركزى في   .1

 التربية  
ان تسمح المادة الدراسية للطالب بالتعرف على البنيان الفبزيائي والثقافي   .2

 االساس للعالم الذى يعيش فيه  
 وجوب ان يدرس الطالب جميع المواد الدراسية  .3
 يرفض الواقعيون المنهج المعقد الذى يميل الى المعرفة المستمدة من الكتب   .4
 , والعلوم الطبيعية   يؤكدون على المنهج الذي يتركز على وقائع الحياة .5
اعتبار االدب والرسم والموسيقى علوم ليست موضوعية في نظر الواقعيين ,   .6

 وانها تخلق انحازات عند الطالب وتهمل كل واقعيات الحياة .
 طريقة التدريس الواقعية 

ان طريقة التدريس الواقعية مجردة من كل اثر لشخصية المعلم والطالب  
ق ان تتكلم عن نفسها , وهى طريقة التسمح للمعلم ان  , انها طريقة تسمح للحقائ

وتبدا الطريقة ، يعبر عن اراءه الشخصية عن الموضوع دون اى زيادة او نقصان 
 الواقعية في التدريس باالجزاء وتعتبر الكل ناتجا لمجموع االجزاء.

 املثالية واثرها يف الرتبية 
o   معرفة مفهوم التربية في الفلسفة المثالية 
o   معرفة نظرة فلسفة التربية المثالية الى الطالب , المعلم , المنهج , طريقة

 التدريس 
يجمع فالسفة المثالية ) على ان وجود االشياء يتوقف على وجود القوى 

ان  التى تدركها ( , وان وجود العالم الخارجى يستحيل اذا انعدمت هذه القوى , و 
 الوجود والمعرفة يصبحان شيئا واحدا في الفلسفة . 
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 وهذا يعنى ان وجود االشياء يتوقف على ادراكها
 مفهوم الرتبية املثالية

هى مجهود االنسان للوصول الى هزيمة   يرى المثاليون ان التربية )
( وهى  ) فن يسعى الى ان يجعل كل جيل يقوم بتربية الجيل   الشر وكمال العقل

ابقة الى الجيل الجديد ... الالحق( )كانط( , ونقل المعارف من االجيال الس
, وبرجوعنا الى تعريف افالطون للتربية على انها )نوع من التدريب الذى   وهكذا

اخالقي ومجهود يتفق تماما مع الحياة العاقلة حينما تظهر(, فهى عملية تدريب 
اختيارى يبذله الجيل القديم لنقل العادات الطيبة في الحياة ونقل حكمة الكبار الى  
الجيل الصغير . وبهذا فهى تمثل علم الخير والشر., وان التربية لدى افالطون 
هى )عملية تصنيع لالنسان ( , وان االنسان اليمكن ان يكون انسانا حقا اال  

 بالتربية . 
 ة املثالية اهدف الرتبي

 تهدف الى رفع مكانة الشخصية او تحقيق كمال الذات . .1
 ادخال االنسان في التراث الثقافي بحيث يكتسب الضرورى منه لتحقيق ذاته.   .2
احاطــة الطفــل بالمثــل العليــا الصــالحة وغــرس فكــرة الخيــر والشــر فــي ذهنــه ,  .3

هـا حتى يشب على حب ما يجب ان يحب وكراهيـة مـاينبغى ان يكـره , اى ان
 تهدف الى تحقيق تطور روحى للفرد . 

 تنمية شخصية الفرد الذى يحترم االخرين ويحترم القيم الروحية .  .4
بناء شخصية تشعر بوالء عالى للمثل السياسية العليا لالمة والمجتمع  .5

 المحلى 
  



 املذاهب الفلسفية:    الثالث الفصل 
   

 فلسفة الرتبية البدنية والرياضة - 73 -
 

 الطالب املثاىل
هدفه في الحياة التعبير عن هذه  كائن روحىيرى المثاليون ان الطالب  •

الطبيعة الخاصة التى يتمتع بها , وان على التربية ان تساعده في تحقيق  
 هدفه في الحياة .  

وهى بذلك رفضت اعتبار الطالب بانه عقال او جهازا عصبيا يجمع   •
المعلومات , ومن هنا اكدت المثالية على تعليم الطالب احترام االخرين والقيم  

ما اكدت المثالية على ان ينمو الطالب بشكل اصيل بحيث ينسجم  الروحية ك
 هذا النمو مع امكاناته الفطرية . 

وطالبت المثالية ان يتعلم الطالب كيفية احترام وطنه ومجتمعه المحلى الذى   •
 ولد فيه . 

التعترف المثالية بوجود طالب ردئ في اى نظام مدرسي , وانما تعتقد ان   •
ق النظام الخلقى االساسي للكون , او انهم لم يصلوا  هناك طالبا ضلوا طري

 بعد الى فهمه فهما تاما .  
 املعلم املثالي

يرى المثاليون ان المعلم ) وسيط بين عالمين ,عالم كامل النمو وعالم  
الطفل ( وان عمل المعلم تقديم االرشاد له ,النه يظل بحاجة اليه , ويستطيع  

ان يقود نمو الطالب , وهو المسؤول عن مراقبة   المعلم بفضل االعداد الذى تلقاه
نموهم النه قائد العملية التربوية , وبذلك طالبت المثالية ان يكون اعداد المعلم 

 على درجة عالية بحيث يكون مؤهال علميا  وعارفا بسيكولوجية الطالب . 
ان مهمة المعلم في منظور المثالية تقوم على توليد االفكار والمعانى من  

 قل الطالب , حيث ان االفكار والمعانى فطرية كامنة في عقل االنسان  ع
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 ترى المثالية ان بامكان المعلم ان يقدم المساعدة لطالبه من خالل  
ان يربط المعلم نفسه مع طالبه , اى ان يؤثر بشخصيته باستمرار في   .1

 الطالب .
 الذات .ان يبين لطالبه ان حل المشكلة يتطلب بذل مجهود من جانب  .2
 ان يساعد المعلم طالبه من خالل ارشادهم لفهم اساسيات الطريقة العلمية .  .3

 املنهج الدراسي املثالي
يهدف المنهج الدراسي المثالى الى تنمية االتجاه الشخصي للطالب , تنمية   .1

 االنفعاالت البايلوجية .  
خالقا في  يرى المثاليون ان جميع مواد الدراسة فنون , وان الذات تلعب دورا  .2

 دراسة هذه الفنون  
التعطى المثالية افضلية الية مادة دراسية النها تعتقد ان كل المواد تتيح   .3

 الفرصة للنمو الخالق .  
يؤكدون على دراسة االنسان كمادة دراسية النه احق واجدر من العالم  .4

 الطبيعى . 
 يركز المنهج المثالى على مادتى االدب والتاريخ .   .5
اكد المنهج المثالى على دراسة العلوم ) وهى التى تدرس البيئة المادية ( .  .6

 ودراسة االنسانيات ) وتشمل حياة البشر (  
 طرق التدريس املثالية 

 طريقة سقراط )هى اسلوب تدريسي يعتمد على الحوار وتوليد االفكار(   -1
 افالطون ) القائمة على السؤال والجواب (  طريقة -2

ومن المالحظ ان طريقة التدريس المثالية تعتمد على المحاضرة ونقل  
 المعلومات الحقيقية , واستخدام طريقة التحليل والتركيب . 
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 هدف املثالية من استخدام هذه الطرق 
 ان يقود المعلم طالبه بالوصول الى الحقائق بانفسهم .  .1
 تتوافر فرصة للمعلم بان يؤثر في طالبه . ان  .2
 ان ينتقل المعلم والطالب من المجال الدنيوى الى المجال االزلى  .3

 معرفة مفهوم الرتبية يف الفلسفة الطبيعية 

  –الفلسفة الطبيعية وكما بينا مسبقا , هى نظام يرى ان الطبيعة وحدها   
اة االنسانتية هى جزء من  هى الحقيقة في هذا الكون , وان الحي–والشئ سواها 

هذا الكون , والفلسفة الطبيعية تستبعد كل روحانى يتفوق على العقل والطبيعة  
 واالنسان والخبرة والفلسفة . 

الفلسفة الطبيعية في حقيقتها مذهب فلسفى قديم يرجع الى بدايات تاسيس  
 الفلسفة اليونانية , وقد شه تاريخ الفلسفة ظهور مدرستين طبيعيتين : 

الفلسفة تدور حول مبدأ طبيعى واحد , كان الهدف منها  -: لمدرسة االولىا -1
ارجاع الكثرة والتنوع في الطبيعة الى مبدأ طبيعى واحد , فكان) الماء( مثال  
هو المبدأ الطبيعى االول لدى ارسطو , و)الالمحدود عند انكسيمندر( , 

 و)الهواء( عند انكسيمانيس ,) والنار( عند هرقليطس .  
تفسير طبيعة االشياء باالعتماد على اكثر من مبدأ  -:  لمدرسة الثانيةا -2

طبيعى , ورأت ان هذه المبادئ هى الثوابت التى تفس متغيرات الطبيعة  
 وظواهرها , فكانت هذه الثوابت 

 الماء والهواء والنار والتراب  _________ عند الفيلسوف اناذوقلس   •
 ذرات ماديةال متناهية متحركة بذاتها _____ عند الفيلسوف ديمقريطيس    •
 انكساغوراس  الفيلسوفالوصول اليها_ طبائع متجانسة يصعب على الحس •
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بقيت هاتان الصورتان للفلسفة الطبيعية لفترة طويلة جدا حتى القرن  
ثم جاء الفيلسوف والمربي ) جان جاك روسو( ووضع  ، ثامن عشر تقريبا ال

اصول الفلسفة الطبيعية الجديدة التى تنادى بضرورة اتباع او ارجاع الطبيعة في  
 كل شئ . 

 مفهوم الطبيعية 

يرى الفالسفة الطبيعيون ان العالم ليس بحاجة الى قوة خارقة تفوق 
 نفسه بنفسه ويدلل على نفسه ويقود نفسه . الطبيعة , ويعتقد ان العالم اوجد 

   -وتستند الطبيعية في نظرتها الى االنسان الى مبدأين اساسيين هما :
 النفس االنسانية خًيرة .   -1
 الحاضر اصل تطور المستقبل .  -2

اى ان طبيعة الطفل خيرة ومن الضرورى تركه يفعل مايريد في حرية  
كاملة , وذلك اعتقادا من ) جان جاك روسو ( بان الطفل يتجه بفعله هذا بدافع  

 داخلى هدفه اثبات ان نفسه خيرة .  
وترى الطبيعية ان التربية عملية اعداد الفرد للحاضر وليس للمستقبل ,  

 طيبا , سيكون المستقبل طيبا بالتاكيد .    فاذا كان االعداد للحاضر 
 ويفترض روسو في نظرته الى االنسان اربع فرضيات :

 ان االنسان الطبيعى هدف العملية التربوية   .1
 ان الطبيعة االنسانية تعنى ان الرجال ا واالطفال يولدون ذوى طبيعة خًيرة   .2
 باستطاعة االنسان بلوغ الكمال  .3
 ان تقدم المعرفة المناسبة لالنسان طفال ومراهقا وراشدا .4

 وعلى هذا االساس رفع روسو شعار) الرجوع  الى الطبيعة  (  
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 الفلسفة االنسانية  
ــة ــدايات التاريخيـ ــت البـ ــه  ارتبطـ ــه وميولـ ــان ورغباتـ ــام باالنسـ ــى لالهتمـ االولـ

مــن خــالل نزعــات  –بفلســفة السفســطائيين وفلســفة ســقراط , وفــى العصــر الوســيط 
انحصـرت وانصـرفت عـن االهتمـام باالنسـان , اال ان االهتمـام  –التصوف والزهـد 

ــر  ــانى عشـ ــة القـــرن الثـ ــانى  فـــي نهضـ ــد فـــي صـــورة المـــذهب االنسـ ظهـــر مـــن جديـ
ن هذا االهتمام باالنسان في حركة التنوير في القرن الثامن عشـر الميالدى , واقتر 

 , واخيرا جاءت الفلسفة المعاصرة وبشكل خاص االنسانية . 
 ان االنسانية يف حقيقتها :

نزعة فلسفية ظهرت كرد فعل على مذاهب التصوف والزهد التى تميل الى   .1
 انكار الذات االنسانية .  

فصله عن الطبيعة .وان االشياء الجيدة في  وذهبت الى تمجيد االنسان دون  .2
الحياة  تنبع من الغرائز ونظرت الى االنسان على انه كائن حي يتميز  

 ببعض الميزات التى التتعارض مع الدين .  
 التنظر الى االنسان بنظرة احتقار  والتستبدله باهلل .  .3
مو ان طبيعة االنسان ليست هبة مخلوق اخر,اى انه نتاج الطبيعة  وان س .4

 االنسان يعود المتالكه الفعل الحر وممارسته في السلوك والواقع .  
 اهداف الرتبية يف الفلسفة االنسانية 

 تهدف الى دراسة االداب واللغات  بدال من دراسة الحياة . .1
يحدد بترارك هدف التربية االنسانية بانه انماء الفرد وتثقيفه مع اهتمام قليل   .2

 بتقدم  المجتمع . 
 حياة التالميذ حياة سارة ونشيطة . جعل  .3
 تحقيق االصالح الدينى واالجتماعى واالخالقي .  .4
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 تهدف الى غرس الفضيلة والتهذيب والكفاءة العملية .  .5
 الطالب االنسانى 

ينظر االنسانيون الى الطفل بانه رجل مصغر , اليختلف عن البالغ في   .1
الميول والقوى العقلية . لذلك يفضلوا ان يتعلم الطفل لغة اجنبية قبل دخوله  

 المدرسة . 
 االبتعاد عن االساليب الوحشية في تاديب الطفل واللجوء الى جذب انتباههم.  .2

 املعلم االنسانى 
 ب وتثقيفه . مهمته انماء شخصية الطال .1
 مطالب بان يجعل حياة الطالب حياة سارة ونشيطة .  .2
على المعلم ان يكون ملم ومنصبا على دراسة مؤلفات الكتاب القدامى  .3

 واالباء والقساوسة . 
 يجب ان تتخذ اللغة وسيلة لتذوق جمال االدب .  .4
 يجب ان يكون اسلوبه واضحا في تعليم الطالب . .5

 املنهج املدرسي االنسانى 
 االنسانيون مواد المنهج الدراسي في ) االداب واللغات القديمة (  حصر .1
 يجب ان تكون جميع المناقشات والكتابات وفق اسلوب شيشرون .  .2
اشتمل المنهج على دراسة بعض من اجزاء الكتاب المقدس , والحوار الدينى   .3

 باللغة الالتينية , وبعض مبادئ الحساب والخطابة . 
 مية ملكة تذوق الجمال في نفوس الطلبة . االهتمام بااللعاب وتن .4

 طرائق التدريس االنسانية 
 االتصال باالداب القديمة والتمكن من القراءة والكتابة باللغة الالتينية .   .1
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التدريب طويل االمد على قواعد اللغة الالتينية من خالل تمثيل عددمن   .2
 المسرحيات . 

 طريقة التدريس طريقة شكلية تعتمد اللغة دون مراعاة لطبيعة الطفل وميوله.   .3

 الفلسفة الربامجاتية 
 عرفة ماهية الفلسفة الربمجاتية 

المعلم , طريقة معرفة ماهية نظرة فلسفة التربية البرجماتية الى الطالب ,  -1
 التدريس 

هى كلمة مشتقة من لفظة )براجما( اليونانية والتى تدل على الفعل او  
( الذى كان يميل  1874-1872العمل , وقد اسسها الفيلسوف تشارلز بيرس )

 الى االتجاه التجريبي , وكان الهدف من اختياره لكلمة البراجماتية هو 
 )الفلسفة العملية( او فلسفة الفعل .ان تدل على معنى العمل او الفعل  .1
 اراد ان تكون كلمة جديدة واضحة المعنى على خالف المثالية والواقعية    .2

عرفت البراجماتية ايضا بمسميات كثيرة منها االداتية والوظيفية ,التجريبية  
 والعملية  الذرائعية  او الوسيلية . وهى في الواقع تعبير عن الثقافة االمريكية , 

 -الفلسفة الربامجاتية: خصائص

معالجة المشكالت الميتافيزيقية كاالسئلة المتعلقة بوحدة العالم , هل العالم  .1
 مسير ام مخير , مادى ام روحى 

تهتم بطريقة البحث الفلسفى البالنتائج الفلسفية , اى انها فلسفة منهج او   .2
 طريقة بحث 

 ض عنها  تعتبر اسلوب في توضيح االفكار والمعانى وازالة الغمو  .3
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 نظرة الربامجاتية اىل االنسان 

اهتمت البراجماتية باالنسان الفرد ووضعته في اول اولوياتها , وذلك الن   .1
 الفرد هو حامل الفكر المبدع وصانع العمل وتطبيقه . 

تؤمن بان االنسان ذو طبيعة مؤثرة ونفوذ فعال وقوى , قادر ان يعمل لنفسه  .2
 بيئة افضل  

 مفهوم الرتبية الربامجاتية 

ترفض البرجماتية ان تكون التربية عملية بث المعرفة للطالب من  
اجل المعرفة , انما ترى انها تساعد الطفل على مواجهة احتياجات البيئة  

  البيولوجية واالجتماعية.
 اهداف الرتبية البارمجاتية 

تهدف انت تكون التربية هى الحياة وليست اعدادا للحياة , الن الحياة   .1
تتضمن النشاط والنمو , ومن النشاط والنمو تتولد التربية , والنمو هو  
الوظيفة الحقيقية للتربية وغاية النمو نمو اكثر , كما ان غاية التربية تربية  

 اكثر . 
لبراجماتية الى تكيف االنسان الحر الواعى مع البيئة  تهدف التربية ا .2

 البيولوجية واالجتماعية بطريقة مبدعة .
 الطالب الربامجاتى 

تسعى الى تحويل االطفال  الى براجماتيين صالحين ) حل مشكالتهم بطرق  .1
 واساليب جديدة ( 

 االهتمام بالطالب وبحب االستطالع لديه .  .2
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اء الطفل وبشرط ان يكون باتجاه شد  من الضرورى ان نبدأ بتمرين ذك .3
 انتباهه  

 يمكن ان يعمل الطالب ويلعب في ان واحد , اى يمكن ان يتعلم ويلعب معا   .4
 ان الطالب حزمة من نشاط , وان نشاطه اساس التدريس  .5
تعليم الطالب ليس ما ينبغى ان يتعلمه وانما تشجيعه باتجاه نشاطه الذهنى   .6

 والتجريبي  
  املعلم الربامجاتى 

تنظر البراجماتية الى المعلم انه انسان براجماتى ) الشخص الذى يهتم بحل   .1
المشكالت التى تنشا في البيئات البيولوجية واالجتماعية ( , وهو صاحب 
اتجاه تجريبي في اساسه , , اى يتبع اسلوب المحاولة والخطا , ويحل 

 المشكالت جزء جزء , ويحاول ان ينقل هذا االتجاه الى طالبه .  
اليعتمد على المنهج في تدريس الطالب بل يقترح المشكالت على طالبه   .2

 ويقودهم الى اتباع طرق لحلها بانفسهم . 
يعلم طالبه ان يتصرفوا ) مثل طريقة سقراط , يفكرون ويعملون بانفسهم   .3

 ويعملون اكثر مما بعرفون ويبدعون اكثر مما يكررون . 
 املنهج الدراسي الربامجاتي  

 يعتمد البراجماتيون على الميول الطبيعية للطفل في مراحل نموه المختلفة   .1
منهج الدراسة االولية يشمل القراءة والكتابة والعد ودراسة الطبيعة واالشغال   .2

 اليدوية والرسم .
 تؤكد على الخبرة وتجديد الخبرة .   .3
 منهج النشاط هو الطريق االمثل الكتساب المعرفة  .4
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هج اللغات والتاريخ والجغرافية  والتربية البدنية والعلوم  ينبغى ان يشمل المن .5
 الزراعية للبنين , والعلوم المنزلية للبنات .  

 طرائق التدريس الربامجاتية 

 اكدت على اكتساب المهارات وجعلها وسيلة لتحقيق الغايات .  .1
 ترى ان الطفل يتعلم عن طريق النشاط اكثر مما يتعلم عن طريق التلقين  .2
طريقة المحاولة والخطا , او الطريقة التجريبية , التى هدفها حل اعتماد  .3

المشكالت ذات الطبيعة البيولوجية واالجتماعية عن طريق التعاون االيجابى  
 , الهدف منه تحويل الطلبة الى باحثين مدربين .

 التعلم عن طريق العمل   .4
 التعلم بطريقة المشروع  .5


