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 1لت داشت. چنانکه واژه انگليسي اين مفهوم، از واژه التين کالتوراو باغباني دال

 ، ريشه گرفته است که به معناي کشت کردن، زراعت و ترويج است. 2از کولر

در آغاز سده نوزدهم ميالدي، اين مفهوم، بر بهبود يا پااليش و تهذيب نفس 

در تأمين آرزوهاي ملي  در افراد )به ويژه در حين آموزش( استوار بود و سپس،

ها داللت داشت. در نيمه سده نوزدهم ميالدي، برخي از دانشمندان، يا ايده آل

واژه را براي ارجاع به ظرفيت جهان شمول بشري اطالق کردند. در سده بيستم 

شناسي به کار رفت ميالدي، فرهنگ به عنوان يک مفهوم محوري وکليدي در انسان

گرفت و صرفًا نتيجه امور ژنتيکي به حساب ي را دربر ميهاي انسانکه همه پديده

 شناسي آمريکايي داراي دو معني بود:آمد. اصطالح "فرهنگ" به ويژه در انساننمي

. ظرفيت و گنجايش تکامل يافته بشر براي دسته بندي و بيان تجربيات به 1   

 واسطه نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه

ي که مردم براساس آن در نقاط مختلف جهان زندگي و تجربيات . راههاي مشخص2   

کنند و به شکلي خالقانه دست به کنش هاي گوناگون بيان ميخود را به شيوه

زنند. پس از جنگ جهاني دوم، اصطالح، اگرچه با معاني مختلف، از اهميت مي

فرهنگي هاي علمي مثل جامعه شناسي، مطالعات ها و حوزهبيشتري درديگر رشته

 [1روانشناسي سازماني و علوم مديريتي برخوردار شد.]

نخستين  كسي كه فرهنگ  را تعريف  كرد سر ادوارد برنت تايلر مردم شناس 

اي  از دين دانش سال قبل فرهنگ  را مجموعه پيچيده 121انگليسي بود وي حدود 

هيمي كه به اخالق و قانون كسب شده معرفي كرد از ميان تعريف گرد آمد. آن مفا

 ترند عبارتند از: فرهنگ نزديك

 كند. فرهنگ خصوصيات قومي گروهي است كه آنرا از گروه ديگر جدا مي -

 فرهنگ تمام خصوصيات رفتاري و گفتاري نسلهاي پيشين است.  -

 فرهنگ مجموعه  ميراثهاي ادبي و هنري جامعه است.  -

تقابلي كه افراد فرهنگ عبارت است از الگوهاي مشترك زندگي و رفتارهاي م -

 گيرند. از جامعه  فرامي

 فرهنگ فرآيند پويايي راه و رسم عرف و عادات مشترك گروهي انسان است.  -

 فرهنگ ماهيت اجتماعي فرهنگي يك قوم است.  -

فرهنگ آن  بخش از آداب زندگي است كه همه اعضاي يك گروه در آن  مشتركند  -

 و ...

                                                           

1 - cultura 
2 - colere 



 

 

دو بخش مادي و غير مادي )معنوي( است. كه بخش مادي  آن فرهنگ داراي  -

عبارت است از اشياي قابل درك مثل وسايل منزل و البسه و ابزار و غيره 

[ ...2] 

 فرهنگ از چهار عنصر تشكیل شده است: 

 عنصر فرد  – 1

 عنصر خانواده – 2

 عنصر اجتماع – 3

 عنصر جامعه  –4

 متفاوتي تشكيل شده است. فرهنگ از قالبهاي  

قالب  – 5قالب هنري،   – 4قالب كرداري، – 3قالب گفتاري، -2قالب رفتاري، – 1

 قالب صنعتي  – 7قالب اجتماعي، –6اقتصادي،

 

 عوامل موثر بر فرهنگ و بالعکس  1-1تصوير 

 فرهنگ و طبيعت  3-1

شوند از مفهوم فرهنگ و طبيعت كه جداي از هم و گاهي مغاير هم تفسير مي

شود. زيرااين دو پديده نه تنها از هم جدا دانان مردود تلقي مينظر جغرافي

 كنند. نيستند بلكه در رابطه با هم عمل مي

از نظر جغرافی دانان بشر بر اين باور بوده است فرهنگ سمبلي از ارزشهاي 

ت و محيط در برابر تالش انسان تغيير پذير است  و بايستي بر مشكالتي معنوي اس



 

 

كند غلبه يابد و به هر حال طبيعت و فرهنگ مكمل كه طبيعت براي او ايجاد مي

گيرد. و يكديگرند و هويت فرهنگي افراد تحت تاثير محيط پيرامون آنها شكل مي

شود و دلپذير شدن محيط ميهاي بشر موجب زيبا و خيلي اوقات آثار و دست ساخته

 گيرد. ازد اين طريق  طبيعت تحت تاثير فرهنگ قرار مي

تواند با توجه به عوامل زمان و مكان روش بهتر مجموعه عواملي كه مي

آميز و با آرامش خاطر و به اي  مسالمتزيستن و در كنار هم زيستن را بگونه

كند مطالعه گ را توجيه   ميدور از تبعيضها و برخوردها و تضادها مفهوم فرهن

شود مورد توجه و اهميت است. از اين انواع فرهنگها كه در طول  زمان پيدا مي

رو در فرهنگ مفهوم زمان و تكامل با هم پيوند دارند و آنچه  در اين رابطه 

 [ 3شود.]رسد ميراث فرهنگي  ناميده ميبه نسلهاي  كنوني و در قيد حيات مي

 هويت  4-1

هويت حقيقت شيي يا شخصي است كه مشتمل بر صفات ريف لغوي هويت: تع - 1

جوهري او باشد. در فرهنگ لغات هويت به معني شخصيت، ذات، هستي و وجود نيز 

آمده است. واژه هويت را در زبان فارسي گاهًا  هماني يا اين هماني نيز معني 

گوييم تي كه ما مياند. از بعد لغوي هويت در پاسخ به كيستي است يعني وقكرده

چه كسي هستيم در واقع به نوعي ناظر بر تعيين هويت است. از نظر لغوي براي 

اولين بار توسط اريكسون  مطرح شد و سپس بتدريج وارد روانشناسي اجتماعي شد 

اجتماعي  –و در اين  حوزه مورد استفاده قرار گرفت و سپس وارد ادبيات سياسي 

 [4شد. ]

 فرهنگسرا 5-1

فرهنگسرا ساختماني است که در آن يک يا چند نهاد فرهنگي فعاليت 

دارند.در فرهنگسراها معمواًل شرايطي براي آموزش امور گوناگون فرهنگي و 

گري ها و هنرهاي گوناگون مانند نگارگري ، کوزهاجتماعي و همچنين آموزش پيشه

تابخانه و انتشارات گردد. برخي از فرهنگسراها ک، دوزندگي و جزاينها فراهم مي

ويژه خود را نيز دارا هستند. در ايران تا امروز بيشتر فرهنگسراها در شهر 

اند و معموالً کوشيده شده براي تهران و چند شهر ديگر مانند اصفهان برپا شده

هر منطقه شهرداري يک فرهنگسراي بزرگ ترتيب داده شود. برخي از فرهنگسراها 

پردازند. بسياري اي نيز ميهاي فرامنطقهبه فعاليتبجز پوشش دادن منطقه خود 

کار )تخصصي( اند يعني فعاليت خود را گرد يک گروه يا يک از فرهنگسراها ويژه

 سازند.محور کاري کرده متمرکز مي



 

 

فرهنگسراها برپايه شيوه فعاليت به يکي از محورهاي سه گانه شخصيت 

 ند:پرداز)کيستي(، محتوا )درونمايه( و نهاد مي

فرهنگسراهاي شخصيت محور، عبارتند از فرهنگسراهاي کودک، نوجوان، جوان، 

دانشجو، دختران، بانو، و سالمند. فرهنگسراهاي محتوا محور، عبارتند از: 

ها )اقوام(، انديشه، قرآن، والء، انقالب، پايداري، هنر، ملل، قانون، تيره

و فناوري اطالعات.  ها، تندرستي، طبيعت،بهمن، کار، دانش ورزش، ماه

هر موضوعى كه    فرهنگسراهاي نهاد محور، عبارتند از خانواده، مدرسه و شهر.

اولويت كارى يك فرهنگسرا تعريف مى شود مى تواند مورد نياز فرهنگسراهاى 

ديگر هم باشد و اين كه فرهنگسراهايى با موضوعات تخصصى در واقع خوراك آن 

 يگر تامين كنند اتفاق خوب و قابل توجهى است.موضوع را درخصوص فرهنگسراهاى د

تهران با داشتن بيش از بيست فرهنگسرا به عنوان كالنشهر فرهنگى ايران 

و سازمان فرهنگى به دليل گستردگى دامنه فرهنگى به عنوان يك نهاد موثر 

فرهنگى در تهران محسوب مى شود. هر چند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مسوول 

فرهنگى به حساب مى آيد، ولى از آن جهت كه شهردارى به لحاظ بودجه  ترين متولى

و گستردگى و تمركز بر روى شهر تهران داراى امكانات بالقوه اى است فرهنگسراها 

 [5نيز در گسترش فرهنگ عمومى تهران نقشى اساسى دارند.]

 تعاریف ورزش  6-1

ورزش نوعي بازي »يك تاريخ نويس آلماني به نام يوهان هوزينگ عقيده دارد : 

آزادانه است كه غالبًا خارج از زندگي جوي و عادي شخص قرار مي گيرد اما با 

 .« كند اين وجود به شدت افراد را به طرف خود جذب مي

جدي ،  به بياني ديگر مي توان گفت : ورزش فعاليتي است آزاد ، جدا از زندگي

نامشخص ، غيرمولد از نظر اقتصادي كه مسابقات آن توسط قوانين و مقررات مربوط 

به خود اداره مي شود . منظور از آزادي فعاليت ورزش اين است كه شخص به ميل 

و رغبت خود و به طور داوطلبانه به ورزش مبادرت مي ورزد و در اين عمل كسي 

ن فعاليتها نمي كند . ورزش در اوقات يا نيرويي او را وادار به شركت در اي

 فراغت خود انجام مي شود و آغاز و پايانش به اراده و تصميم اوست . 

ويژگي ديگري كه در تعريف ورزش به آن اشاره شده است جدا و خارج بودن آن از 

زندگي جدي و عادي شخص است . به بياني ديگر ورزش در فضا و مكاني مخصوص به 

. زمين فوتبال ، استخر شنا ، پيست دو و ميداني ، پيست  خود انجام مي شود

 اسكي و بيسبال ديگر نمونه هاي مختلف اينگونه ميادين و فضاي ويژه مي باشد. 

مشخصه ديگري كه در تعريف ورزش از آن ذكري به ميان آورده شد نامشخص بودن 

 د . نتيجه آن است ، نتيجه ورزش را به سختي مي توان از قبل پيشگويي كر



 

 

اين خصلت دنياي ورزش را پر از حادثه و هيجان كرده است به طوري كه هرگاه 

شاهد يا در جريان يك مسابقه ورزشي يك طرفه باشيم كه نتيجه آن قابل پيش 

بيني است ، مالحظه خواهيم كرد كه بازيكن و تماشاچي هر دو دل زده و ناراضي 

ر رابطه با تدوين قوانين و و كسل خواهند بود . لذا تالش مسئوالن ورزشي د

مقررات كه موجبات تعادل قوا و برابري را به هنگام مسابقه ورزشي فراهم سازد 

، جملگي به منظور بهبود وغني كردن اين تجارب حركتي است . طبقه بندي 

ورزشكاران در گروههاي سني و يا وزني و امثالهم نمونه هايي از اين گونه 

 [6تالشها و مقررات است . ]

مشخصه ديگر ورزش ، غير مولد بودن آن از نقطه نظر اقتصادي است . مي دانيم 

 كه در ورزش مهارت ورزشي وحركتي توليد مي شود و اين يك كاالي مادي نيست . 

خصيصه ديگر ورزش ، وجود قوانين و مقرراتي است كه ناظر بر فعاليتهاي ورزشي 

ه خود دارد به سخن ديگر مي است هر يك از ورزشها قوانين و مقررات مخصوص ب

توان گفت در قلمرو كلي تربيت بدني در هر نوع فعاليت ، حركتي نهاده شده كه 

در آن مقررات و قوانين از پيش وضع شده نسبتًا ثابت وجود داشته باشد ، نوعي 

 ورزش است . 

انواع و اقسام معيارها و ضوابط موجود در رشته هاي مختلف ورزشي براي تعيين 

ه و بازنده نمونه هايي از اين مقررات و قوانين مي باشد و در پايان الزم برند

 [7]به ذكر است كه در ورزش ، مسابقه است و ورزش بدون مسابقه اصالً معني ندارد.

 

 ریشه و معني لغت ورزش و تربیت بدني 

ست از فعل ورزيدن كه به طور كلي معني  صدر ا سم م سي ا لغت ورزش در زبان فار

ن ، انجام پياپي ، به كار گماردن فكر و جسممم و نيز به معني اجراي عمل كرد

شود از  ستعمال مي  سماني و روحي ا مرتب تمرينات بدني به منظور تكميل قواي ج

مشتقات آن لغات ورزشكار )كسي كه ورزش مي كند( و ورزشگاه )محل انجام ورزش 

 [8مي باشد( است .]

سيم بندي ورزش از  سيم مي تق ستاني و ورزش مدرن تق ديدگاه تاريخي به ورزش با

گردد . از لحاظ امكان اجراي آن در فصممول مختلف به ورزشممهاي تابسممتاني و 

زمستاني و از نقطه نظر مقدار فشار وارد بر بدن به ورزشهاي سبك و سنگين و 

ر از ديدگاه علوم اجتماعي به ورزش انفرادي و ورزش اجتماعي و باالخره اگر د

 جهت اصالح نقايص بدن باشد ، نوتواني )صالحي( نام مي گيرد . 

ست مي آيد . از آن  سامي تركيبي نيز بد شته هاي مختلف علوم ، ا با افزايش ر

جمله پزشكي ورزش ، اقتصادي ورزش ، روانشناسي ورزش ، جامعه شناسي ورزش را 

مي كند و نيز مي توان نام برد كه پديده و نظريات جديدي را در ورزش ابراز 



 

 

شي را تعيين نمود  شته ورز شي مي توان نوع ر شته هاي ورز سامي ر با افزودن ا

 مثل ورزش اسكي ، ورزش شنا ، ورزش واليبال و ... . 

 تربیت بدني

لغت تربيت بدني لغت مركبي اسمممت از دو كلمه تربيت و بدني كه كلمه دوم آن 

عني پروردن و پروراندن و منسوب به بدن مي باشد و كلمه تربيت بدني نيز به م

اسم مصدر آن پرورش مي باشد معني كلي تربيت بدني به معني پرورش بدن بوسيله 

 انواع ورزش مشخص مي باشد . 

 3اسپرت

شد( امروز به تمام معني يك  سي آن همان ورزش مي با سپرت )كه ترجمه فار لغت ا

است كه قبل از  داراي معني و مفهوم و مورد استعمال واحدي لغت بين المللي ،

 هر معني ديگر به معني تفريح و سرور استعمال مي شود . 

گاهي در شممرايط كنوني در اكثر قريب به اتفاق زبان ملل دنيا لغت اسممپرت به 

معني تمرين بدني ، تفريح ، تفنن ، جنبش ، بازي ، سرگرمي ، حركات مصنوعي ، 

سابق شكار ، ماهيگيري ، م ه پهلواني ، دويدن ، سرگرمي در هواي آزاد مانند 

پريدن ، پرتاب كردن ، تماشما و تشمويق پهلوانان براي رقابت آنها و نيز در 

مدارس به معني حركات منظم براي تقويت جسم و روان و مانند آن آمده است ولي 

شتر از  شدن جوامع و ممالك مختلف به تدريج اين لغت نيز بي صنعتي  با ترقي و 

معني مي دهد و به خصوص در جوامع صنعتي در مقابل آنچه كه در باال اشاره شد ،

گرفتاري هاي ناشي از زندگي ماشيني بيشتر به معني تجديد قوا و ايجاد تعادل 

 [ 9جسمي و روحي آمده است .]

 جایگاه ورزش در جامعه  3-1

 نگاهي به اهمیت اجتماعي ورزش 

ي در سرشت او و حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان داراي انگيزه و ريشه ا

عاملي براي رشد و سالمت و نشاط اوست . انسان نيازمند به حركت و ناگزير از 

حركت است . منع انسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي ، 

بروز رفتار ناهنجار و از دسممت رفتن شممور و نشمماط زندگي وي مي گردد. نياز 

ت تاريخي او همواره با كسب تجارت و كشف انسان به حركت و فعاليت در طول حيا

 روشهاي جديد براي رفع آن همراه بوده است . 

شيوه هاي گوناگوني  سان به  ممممم تربيت بدني و ورزش در طول تاريخ زندگي ان

سمي و تربيت  صورت مختلفي از فعاليتهاي ج شهاي امروزي  ست . ورز شده ا متجلي 

ست كه در چهارچوب نظام تعليم و تربيت شهاي  بدني ا هر جامعه و همراه با ارز
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فردي و اجتماعي آن موجبات پرورش فكري و جسمي كودكان و جوانان را فراهم مي 

 كند . 

مممم تربيت بدني و ورزش جزء الينفك تعليم و تربيت و وسيله اي براي رسيدن به 

سالمت جسمي و روحي نسل جوان است . نبايد چنين تصور كرد كه تربيت بدني امري 

ست ، بي ارزش شغوليت كودكان و جوانان  و تفنني ا سرگرمي و م صرفًا موجبات  و 

شمار  سازد برعكس بايد آن را جزء مهمي از فعاليتهاي زندگي به  را فراهم مي 

آورد . مفاهيمي مانند تندرستي ، بهداشت ، رشد فردي و اجتماعي و سالمت روحي 

 ارتباط نزديكي با تربيت بدني و ورزش دارد . 

ه تاريخ نشان مي دهد که ملت هاي متمدن جهان همواره به نقش و اهميت نگاهي ب

ورزشممي توجه داشممته اند و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آنها 

براي رفع مشکالت فردي و اجتماعي استفاده مي کردند . ارزش هاي مقبول و مورد 

رزش هاي اجرايي تأييد در جامعه مي تواند تعيين کننده نوع فعاليت ها و و

تربيت بدني باشمممد . هرگاه فعاليت ها و ورزش هاي بومي و سمممنتي ملت ها و 

 [11اقوام مختلف جهان را مورد مطالعه قرار مي دهيم .]

تنوع و صور مختلفي از بيان حرکتي را مشاهده خواهيم کرد . شرايط اضطراري و 

ت توجه و توسعه جنگ هاي عقيدتي مممم سياسي ملت ما با استکبار جهاني ، ضرور

تربيت بدني را در بين اقشمار مختلف جامعه دو چندان مي سمازد تا ملت ما را 

 در مقابله با ترفندهاي استکبار جهاني هر چه بيشتر مهيا و آماده سازد .

 اهداف تربیت بدني در جوامع گذشته وامروز 

انسان  مطالعه و تحليل احوال اقوام گذشته و حال نشان مي دهد که سعي و تالش

قدمت تاريخي دارد تا آن جا که مي توان گفت ادامه حيات اقوام ابتدايي بدون 

 حرکت و فعاليت ميسر نبوده است .

اجراي مهارت هايي از قبيل تيراندازي و تيرکمان ، کوه و غارپيمايي ، کشممتي 

سف  ستان برادران يو سابقه هاي دو که در قرآن کريم در دا گيري و حتي اجراي م

آن ذكري به ميان آمده است ، جملگي حاکي از رواج فعاليت هاي جسماني نيز از 

 و تربيت بدني در نزد ملت ها و اقوام روزگاران گذشته بوده است .

در زندگي فردي و اجتماعي بسمممياري از جوامع و ملت هاي امروز جهان ، تربيت 

دکان و بدني و ورزش بخش مهم و جدايي ناپذيري از برنامه هاي کلي تربيت کو

شناخت کلي از  ساس جهان بيني و  ساب مي آيد . امروزه ملت ها برا جوانان به ح

انسممان به طرح و تنظيم برنامه هاي ورزشممي و تربيت بدن مي پردازند و اين 

گونه برنامه ها را در زندگي خانوادگي و آموزشممگاهي نسممل هاي حال و آينده  

تاريخ زندگي انسمان ، عبارت  خود قرار مي دهند . اهداف عمده تربيت بدني در

است از: حفظ سالمت ، تعميم بهداشت ، رشد و تقويت قواي جسمي ، آمادگي براي 

شاط و نيل به موفقيت در وظايف حرفه اي  شادابي و ن سب  فعاليت هاي دفاعي ، ک



 

 

و شممغلي . اهداف فوق تا به امروز با مختصممر تغييري در نزد اکثريت جوامع 

شود و ب شري ترغيب مي  شتري ب ضرورت تاريخي بريک يا چند هدف تأکيد بي سب  ر ح

 به عمل مي آيد .

ممم در عصر حاضر ، درسايه تحوالت اجتماعي و سياسي در جهان و بويژه در دنياي 

غرب ، مقاصممد ديگري به اهداف فوق افزوده شممده و مفهوم ورزش به جاي تربيت 

شتر موارد  ست و در بي صورت ديگري پيدا کرده ا ستعمار بدني رنگ و  به خدمت ا

ضعيف جهان گرديده  شتن ملت هاي  سرگرم نگه دا درآمده و عاملي براي تخدير و 

 است و تربيت بدني که در آغاز پيدايش آن جنبه

ست تا  صورت جمعي و بين المللي درآمده ا شت اينک به  فردي و در نهايت ملي دا

 [11وسيله اي براي مقاصد سياسي کشورهاي استعماري باشد.]

 هداف ورزشا 8-1

 اهداف فرهنگي 

اهداف مذهبي و عبادي : انسان اوليه اعتقاد داشت که خدايان او را در تمرين 

هايي که به منظور تفوق بر حريف خود به عمل مي آورد ناظر بوده ، از حرکات 

 او خشنود يا متأسف مي گردد .

و سممرگرمي : اين هدف در گذشممته در مراسممم روميان و گذراندن اوقات فراغت 

بازيهاي ايران مثل چوگان و غيره نيز وجود داشته ولي در دوره معاصر بيش از 

 پيش قوت يافته است .

اگر چه راديو ، تلويزيون ، سينما و تأتر ، پرداختن به مسافرت و بازديد از 

صوص ج شي از اوقات فراغت مردم به خ وانان را پرمي کند ولي موزه ها و ... بخ

بدون شمک ، هي  يک از قدرت و توان و جذابيت ورزش برخوردار نيسمتند . ورزش 

به خصممموص درميان جوانان مي تواند و بايد مهمترين وسممميله گذراندن اوقات 

 [12]فراغت باشد .

 اهداف علمي 

تأثيرات فيزيولوژيکي بر بدن : مردمان اوليه براي رفع احتياجات روزمره و 

ياز به غلبه بر محيط هاي طبيعي ، حمل بار و وسمممايل احتياج به شمممکار و ن

مبارزه با دشمممنان نياز فراوان به تقويت نيروهاي جسممماني و افزايش قدرت 

بدني داشمتند ، لذا به امر ورزش مي پرداختند . زيرا ورزش موجب مي گردد که 

کنترل انسان قرار اعضاي بدن کار اصلي خود را بهتر انجام داده و بيشتر تحت 

ستگي مقاومت  شي بهتر مي تواند در برابر خ سان با تمرين هاي  ورز گيرند . ان

کند زيرا افراد ورزشممکار صمماحب قلبي سممالم هسممتند که توانايي تحمل تعداد 

ستگي فرد  شته که اين امر موجب کاهش خ سيار باال را در واحد زمان دا ضربان ب

 مي گردد .



 

 

ابوليسممم و نقش پيشممگيري و درمان بيماري ها را بر ورزش تأثير نيکويي در مت

سايرين ؛ انواع بيماري ها را  سيار کمتر از  شکاران ب عهده دارد . معموالً ورز

مبتال مي گردنند و در صورت ابتال نيز دوره درمان آن ها بسيار کوتاهتر است و 

جويز در صمورت بروز اغلب بيماري ها نرمش ها و ورزش هاي مختلف براي آن ها ت

 [13مي گردد که در بسياري از موارد نتيجه آن بهتر از استفاده از داروست.]

ي  مؤثري در مقابله با بيماري تأثيرات روحي و رواني : ورزش نقش پيشممگيرانه

هاي رواني و عصبي دارد و موجب سالمت روحي انسان شده که در آن نيز نقش مهمي 

 ايفا مي کند . در مقابله با مصائب و مشکالت زندگي بشري

 اهداف اجتماعي

اهداف تربيتي و پرورشممي : دربسممياري از کشممورها و تمدن ها از ورزش براي 

سان ها بهره گيري به عمل آمده  صيتي و تکامل روحي ان شخ آموزش هاي اخالقي ، 

اسمت . ورزشمکاران باسمتاني ايران را از آنجا که خود نمونه هايي از افراد 

ردان زمان بوده اند ، که هنوز تاريخ ايران از ياد برتر جامعه سنتي و جوانم

سخت همواره با تعاليم اخالقي  ست . در چين و خاور دور نيز ورزش هاي  نبرده ا

 و حتي مذهبي قرين بوده اند .

از طرفي ديگر يکي از تأثيرات اجتماعي شمدن انسمان مسممئوليت پذيري اوسمت . 

ت را بيدار مي کند ، زيرا ورزش به درجاتي متفاوت ، حس ابتکار و مسمممئولي

ورزشمکاري که نمي خواهد يا نمي داند چطور انتخاب کند هميشمه بازنده خواهد 

بود . حس گروه جويي و ايجاد مشارکت اجتماعي از ديگر تأثيرات اجتماعي ورزش 

است که با برقراري و تحميل انضباط ضرورت وجود قاعده و محسنات کوشش جمعي و 

 [13.] منظم را عيان مي سازد

 اهداف سیاسي 
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