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یونـان،بین النهـرین و مـصر در    .ژیمناستیک مانند بسیاري از ورزشهاي المپیک ریشه در پیکار و سـتیز دارد  
در چـین باسـتان     .دوران قدیم هدفشان از تمرینات متداول در ژیمناستیک استفادة از آن در جنگ و مبارزه بـود                

  .ند،سنتی که امروزه هم ادامه داردنیز ژیمناستیک را به صورت گروهی اجرا میکرد
 2000سابقۀ این ورزش در یونان باستان به بیش از     .ژیمناستیک یک ورزش فعال و پر جنب و جوش است         

مردم در ورزشگاه ها یا زورخانه ها براي اجراي مـسابقه و همچنـین بـراي مباحثـه دربـارة           .سال قبل برمیگردد  
و هــومر طرفـدار کیفیــت تقویــت فعالیتهــاي  پالتو،آرســتیتو.هنر،ادبیـات و فلــسفۀ ژیمناســتیک جمـع میــشدند  

  ). عضالنی–هنگی عصبی اهم(ژیمناستیکی و پیدا کردن هماهنگی بین اندام و فکر بودند
  

  
  یک ورزشگاه ژیمناستیکنمایی از 

  
 ژیمناسـتیک در  1830در سال .ژیمناستیک نوین در قرن نوزده بتدریج در آلمان و اسکاتلند تکامل پیدا کرد        

  .مدارس ایاالت متحده بوسیلۀ بعضی از مهاجران مجرب معرفی شد
ا بـه  کـه بعـده  ) FIG( فدراسـیون ژیمناسـتیک بـود    1881اولین فدراسیون ورزشهاي بین المللی در سال   

رقابتهـاي بـین المللـی شـده        این سازمان پیشگام در برگـزاري       .کمیتۀ فدراسیون ژیمناستیک اروپا تغییر نام داد      
 1885در سـال  . در ایـاالت متحـده تـشکیل شـد       1883در سال   ) AAU(اتحادیۀ ورزشهاي غیر حرفه اي      .بود

 کمیتـۀ بـین المللـی    1894در سال .اتحادیۀ ورزشهاي غیر حرفه اي آمریکا اولین قهرمانی جهان را بدست آورد       
  .المپیک در پاریس بوجود آمد

  
  انجودویگ ـ لچفردری     
 پدرژیمناستیک جهان     



 در مدارس،باشگاه هاي ورزشی و سازمانهاي مربوط بـه نژادشناسـی   1880رقابتها در سرتاسر اروپا در سال    
 1896زمانیکه جنبش المپیک آغاز گشت،در اولین دوره بازیهاي المپیک نوین در آتن بـسال        .شروع به رشد کرد   

  .بازگشت مناسبی را داشتژیمناستیک 
ــد         ــی آینـ ــشمار مـ ــیله بـ ــش وسـ ــزو شـ ــروزه جـ ــن امـ ــتیک در آتـ ــباب ژیمناسـ ــضی از اسـ بعـ

رشـته هـاي   .بارفیکس،پارالل،دارحلقه،خرك و خرك حلقه،اما تعدادي از آنها کمی عجیب بنظر میرسیدند  :همانند
دن نتوانـست در کـورس   باال رفتن از طناب و آویـزان شـدن از آن و تـاب خـور       غیر هنري ژیمناستیک همانند     

  .رقابت با وسایل پیشرفت نموده و کم کم حذف شدند
این وقایع در حـال  . در آنت ورپ بلژیک ثبت شد1903 درسال 1896اولین وقایع بین المللی بعد از المپیک      
اولین مسابقات قهرمانی ژیمناستیک جهان شـامل یکـسري از رشـته    .حاضر هم مورد مالحظه قرار گرفته است      

اولین رقابتهاي تیمی مردان  .دوي سرعت،پرش طول ،پرش با نیزه و پرتاب وزنه        :مانند. و میدانی نیز بود    هاي دو 
  .لوئیس افزوده و نگاهداشته شد در اِس تی 1904در المپیک 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانه یان که امروزه به موزه تبدیل گشته است
  

رقابتهاي ژیمناستیک مردان در آن     .ه بود  فرانسه بشکل المپیکهاي امروزي تدوین شد      1924برنامه المپیک   
 آمـستردام رقابـت ژیمناسـتیک    1928چهار سال بعد در المپیـک     .سال انفرادي و تیمی در هر اسباب برگزار شد        
  .زنان در این مسابقات در رشتهاي مختلف شرکت کردند.زنان فقط در قالب مسابقات تیمی شروع شد

  نیـز   در لوکزامبورگ شـامل مـسابقۀ دو و میـدانی          1930ل   مسابقۀ قهرمانی ژیمناستیک جهان بسا     نهمین
  . از بین رفته و کامال نابود شدند1954اما بعدها در مسابقات قهرمانی جهان بسال .بود

اولـین  .آغاز گشت و حرکات نمایشی حـذف گردیـد        )بصورت مدرن ( حرکات زمینی انفرادي     1932در سال   
ولـی  . بـرلین آلمـان بـود   1936 تیم ژیمناستیک زنان ایاالت متحده انجمن اتحادیه زنان در المپیک سال  رقابت

  . میسر نگشت1952مسابقات تک اسباب بانوان تا سال 
 1952در سـال  .  بـراي اولـین بـار در سـالنهاي سرپوشـیده برگـزار گردیـد           1948ژیمناستیک در المپیـک     

  .این المپیک براي اولین بار میله هاي ناهمگون جانشین پارالل آقایان شددر .مسابقات انفرادي زنان آغاز شد
 در اروپـاي شـرقی انجـام شـد و لـی فدراسـیون       1930اگرچه اولین مسابقات ژیمناستیک ریتمیک بـسال      

اولین مسابقه قهرمانی حرکات ریتمیـک جهـان   . این ورزش را برسمیت شناخت1962جهانی ژیمناستیک بسال  
  .ر بوداپست مجارستان روي داد د1963در سال 

 



ژیمناستیک نامیـده میـشود     USA فدراسیون ژیمناستیک ایاالت متحده که اکنون به نام 1970در سال 
 بهنگـام  1973در سال .تشکیل شد و کنترل این ورزش را در ایاالت متحده بدست گرفت که تاکنون ادامه دارد             

محبوبیت ایـن ورزش در نـزد عامـه مقدمـه اي            . پیوست مسابقات ریتمیک جهانی ایاالت متحده به این ورزش       
  . در لوس آنجلس گردید1984براي برگزاري این رشته در بازیهاي المپیک بسال 

اولین ترامپولین به اسکیموهاي آالسکا و آمریکاي شمالی برمیگردد که از وسیله اي شـبیه بـه آن درمیانـۀ       
فدراسـیون بـین    .اي شبیه به ترامپولین اسـتفاده میکردنـد        لهنیز آکروباتها از وسی   .قرن هجدهم استفاده میکردند   

 در 1969اولین مسابقات ترامپولین قهرمـانی اروپـا بـسال      . برسمیت شناخته شد   1965المللی ترامپولین در سال     
  . سیدنی بود2000آغاز بکار ترامپولینهاي نوین ژیمناستیک در بازیهاي .پاریس برگزار شد

استیک عمومی است که امروزه در ایـاالت متحـده از ژیمناسـتیک هنـري و     تیم ژیم شکل جدیدي از ژیمن   
تفاوت ابتدایی بین مسابقات تیم ژیم و ژیمناسـتیک ایـن اسـت کـه     .ریتمیک یا ترامپولین و تامبولین گرفته شد      

هر گروه به دو دستۀ جداگانه دستۀ پرش و دسـتۀ حرکـات زمینـی تقـسیم        .تیم ژیم بصورت گرهی اجرا میشود     
در دسـتۀ  .دو پرش از خرك و دو مینی ترامپولین یا دو پیش تخته انجام میدهـد    ،دستۀ پرش دو تامبولین   .میگردد

این گروه ممکـن اسـت از گـروه      .حرکات زمینی تمامی گروه یکسري حرکات ریتمیک با موزیک انجام میدهند          
  .،پسران و یا مخلوطی از ایشان باشددختران

یک ورزشکار فقط نیـاز  .وسط یک مربی کالس باال آموزش داده شود    برنامه هاي تیم ژیم میتواند براحتی ت      
یـک رقـصنده نیـاز بـه یکـسري          .به اطالعات پایه اي از تامبولین،پرش خرك،ترامپولین و حرکات موزون دارد          

تیم ژیم یک فعالیت پر نشاط و ایده آل براي دانش آموزان،تفریح ژیمناسـتها و  .حرکات موزون بروي زمین دارد    
  . ي مدارس ژیمناستیک استبرنامه ها
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