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 همیت و نقش اخالق در ورزش و المپیکا

1سید محمد حسین رضوي
  

   2سید محمد نیازي 

 13921392//99//66: : تاریخ دریافت مقالهتاریخ دریافت مقاله  

  13921392//1010//1414: : تاریخ پذیرش مقالهتاریخ پذیرش مقاله

  

هاي المپیک و اهداف عمده آن و بررسی اهمیت و نقش اخالق در بازي ،هدف از پژوهش حاضر

  .استتاثیر این رویداد بزرگ جهانی بر رویکردهاي معنوي و اجتماعی در جوامع بشري 

فطرت انسان به  و همیشگی ایل ذاتیتم. هاي قبل از میالد استمیراثی از انسان ،هاي المپیکبازي  

 ،ه منظور رجوع فطرت به اخالقرا بر آن داشته تا ب او ،هازمینهو  دورانرویکردهاي اخالقی در همه 

ها از اهداف گاهی این رویداد ،با گذشت زمان. که مظهر همبستگی و انسجام آنها باشد هایی پدید آوردنماد

در هر  ،اینبنابر .دسازدور شده و جوامع را با مشکالتی روبرو می است،که مد نظر پدید آورندگان آن  اصلی

ها با مقتضیات اخالقی همان دوره و با تکیه تجزیه و تحلیل اهداف این رویداد محققان با مطالعه و ،ايدوره

هاي اثر بخشی متقابل اخالق و بازي توانند زمینهمی ،هاي اخالقیها به رویکردبر تمایل ذاتی فطرت انسان

مکتبی که از  ؛یک مکتب کامل تعلیم و تربیت است ،هاي المپیک و ورزشبازي  .دالمپیک را فراهم آورن

  .توان اهداف گوناگون تربیتی را به نسل جوان منتقل کردطریق آن می

نگر اخالق نیکوي ورزشی در بیا ،خصایل پهلوانی تواضع و ادب در ورزش، بازي عادالنه و

 استهاي بشر دوستانه زشفضاي مناسبی براي توسعه ار ،این قلمرو .هاي بزرگی چون المپیک استرویداد

ها و عقاید مختلف دور ها، نژادهاي المپیک براي کسب تجارب اجتماعی، با رنگکنندگان در بازيو شرکت

 .بخشندها را توسعه میذاتی، این ارزش عالقهبا شوند و هم جمع می

  

 هاي المپیک و ورزشاخالق، بازي :کلیدي واژگان 
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 مقدمه

قبل از  776 سال به  زمان برگزاري آنهاي قبل از میالد است که میراثی از انسان هاي المپیک،بازي

هاي آن هر جشن و قبل از عصر طالیی تمدن یونان شکل گرفت ،المپیک باستان .گرددمیالد مسیح برمی

مورخان در نحوه پیدایش و اصل  .شدمداوم برگزار می شکلسال به  1200 مدت و به سال یک بار چهار 

 حدود –ه آلیس ها در دشت المپیا در منطقکه این بازي معتقدند  گیولی هم ،ها اختالف نظر دارنداین بازي

 :1379بهمنش،( .برگزار می شد - سوس در یونانکیلومتري بندر کاتاکونو در ساحل شمال غربی پلوپونه  30

32(  

در آن زمان هم  .اندسال قبل از میالد حضرت مسیح نقل کرده 884تا  1253تاریخ شروع المپیک را 

پیر  .کردندقربانی می ،در معبد زئوس شروعو قبل از  ها با اجراي مراسم و جشن خاص افتتاح می شدبازي

 1894ژوئن سال  23تعدادي از دوستان فاضل و معلم او، کمیته بین مللی المپیک را در روز دو کوبرتن و 

ان ننظیري از تاریخ یواو که اطالعات وسیع و بی .جلسه اي در دانشگاه سوربن پاریس بنیانگذاري کردند در

مظهر یک تمدن جامع میان کشورها،  ،هااین که المپیاد و المپیکبیان باستان و تمدن آن کسب کرده بود با 

 ،و دیکتاتوري يها جنگ، ستمگرالدنیا را پس از س ،هستند شهرها و قهرمانان نظامی و حتی مذاهب باستان

 هايهمتوجه اصول کلی آزادي، آرامش و برادري در سایه ورزش کردن، تندرست شدن و شرکت در مسابق

نیروهاي فکري و  براي اصالح دانش و پاکی بزرگینهضت  ،ناپذیرورزشی نمود و با تکاپویی خستگی

  .(Finley, 1976: 36-39)کوشش کردجان و دل  باکرد و در این راه  برپاجسمی 

 راهعقیده داشت که از  ،مانند بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت زمان خودپیر دو کوبرتن 

هاي اجتماعی قابل حل است و همچنین معتقد بود ایجاد یک سازمان و نظام بسیاري از بحران ،ورزش

توانست این اهداف را  او. لت بیدار کندتواند جوانان را تشویق و از خواب غفورزشی کامال رقابت آمیز، می

ها ملتهاي سیاسی و درگیري ستیزهدر کاهش تمام جهان گسترش دهد و نهضتی جهانی پدید آورد که  در

  )25:  1379سجادي،. (موثر باشد

و یک معلم بود  دانشجواو یک  .ها نبودهاي المپیک، توسعه دهنده ورزشتن، احیا کننده بازيکوبر 

 ورزشکاران، هاها و بازيسازماندهی ورزش باچگونه  بود که تشخیص دادنخستین کسی و در دنیاي مدرن 

معنوي و  هايمطلوب و کیفیتفرهنگ کرد همچنین تصور می. یابندمیبه فواید جسمانی بیشتري دست 

نیست  کامل و هیجان باشد،بر مبناي هوس که حرفه و تخصصی   .انداخالقی وجود دارند که کسب شدنی

به ویژه وقتی که دست  ؛که بر اصول اخالقی استوار باشدنشیند اي به بار مینها حرفهو روشن است که ت
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بهترین  تااندرکاران ورزش باورهاي فلسفی و اخالقی خود را به صورت منطقی و منظم توسعه داده باشند 

 .(Burundi, 1963: 56)سازندهاي بشر را منعکس عالیق و خواسته

 راهکنند و مربیان نیز از این ها را جستجو میها و ارزشواقعیت اخالقی، هايآموزه درورزشکاران 

راهنماي مربی و  ،این مبانی .بپردازندمعنی، ماهیت، اهمیت و منبع ارزش ها در ورزش  مطالعهبه  توانندمی

منطقی براي ارزیابی ارزش خدماتی ورزش در  يتامین کننده ابزار وتعیین اهداف و اصول  درورزشکار 

، الزم است؛ ايتوسعه اصول اخالقی براي داوطلبان ورزش حرفه. استهاي رسمی و غیر رسمی برنامه

ه بدرستی قادر ورد حرفه تخصصی خواهند داشت و بزمینه فکري مشترکی در م ،در این صورتچنان که 

اي به مدارج باالي حرفه دستیابیبراي انگیزه کافی همچنین، . ورزش خواهند بود ها و مفاهیمتبلیغ ارزش

-Chang, 1985: 56). شدخواهند داشت و از توانایی موثر براي ارزیابی عملکردها برخوردار خواهند 

59)  
عملکرد  :از چگونگی تاثیر ورزش بر مواردي چون تا ندا مردم مشتاق ،در جامعه متحول امروزي

رعایت اصول اخالقی کامل در تربیت بدنی  .انسان، سطح کیفی زندگی، خالقیت و ابتکار انسانی آگاه باشند

 زبسیاري ا .ها را متناسب با نیاز شکل خواهد دادهاي جامعه موثر بوده و برنامهتفسیر ارزش برايو ورزش 

آنها با یاري جستن از اصول اخالقی  .دنددر جریان است ناخرسن شانيامتخصصان از آنچه در حوزه حرفه

و در این راستا با همکاري یکدیگر تالش   می شوندورزش از نقش مفید انسانی و اجتماعی خود آگاه 

هاي المپیک را به نمایش سال نقش مهم تمدن یونان در بازي  1200دراگر تاریخ یونان را که . خواهند کرد

 ،رسیم که خدایان یونان تنها از نظر بدنی کامل نبودندبه این نتیجه میمورد بررسی قرار دهیم ، گذارده است

اي از جهت اند و این نشانگر آن است که نوع بشر در پی توسعه همه جانبهبلکه فرزانه و باهوش نیز بوده

  )16:1372کدخدازاده،( .استجسمانی، ذهنی و معنوي 

براي  ايهستند و از ورزش به عنوان وسیلهتعالیم معنوي براي  ،کوبرتن عقیده داشت عضالت 

وي معتقد بود که . ردکیاد می اعتیاد به مشروبات الکلی و شیاطین در برابراجتماع و مقابله  داشننگاهپاك

سمبل قوانین زندگی آزاد و  ،قوانین بازي و استورزش عاملی براي کسب منافع اجتماعی و اخالقی 

  )36 :1372هو چنگ، . (نددموکراتیک ا

هاي حرکتی پایه قابلیت کند و قدردانی از او برتجربه میدر عمل دموکراسی را ها، در بازيفرد 

اجرا  .وضعیت و جایگاه اقتصادي، نژاد، زمینه رشد و سایر خصوصیات تبعیضی در بازي نقشی ندارند .است

  )76:  1373 کدخدازاده،. (و عملکرد مالك و اساس موفقیت، پیروزي و برتري است

  .گیردرا در بر می یاي است که رشد احساسی، عاطفی و اجتماعگسترده جستار ،تکامل اخالقی 

پذیري به عنوان گروهی و تطابق و) شخصیتی( هاي شخصیهدف تکامل اجتماعی با تسهیل سازگاري

 بهترین موقعیت ،ها و برنامه هاي ورزشی به شرط هدایت اصولیفعالیت .عضوي از جامعه در ارتباط است

رشد عاطفی و وجدان گروهی و  ،ر جامعه دموکراتیکد. فراهم خواهد کردرا هایی براي چنین سازگاري
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کمک بازیکنان به یکدیگر، احترام به حقوق دیگران،  :چون مواردي. ضروري است ،حس زندگی جمعی

تمایالت شخصی را فداي خواست گروه کردن، واقعیت و عینیت بخشیدن به زندگی جمعی به عنوان عاملی 

هاي ورزشی مورد تاکید هاي المپیک است و در تمام عرصهاز مهمترین اهداف برنامه ،براي موفقیت اجتماع

 .(Lundy,1989: 76-78)قرار خواهند گرفت

تعلق به گروه و احساس مسئولیت نسبت به هدایت اعمال در  حسدر ورزشکاران الزم است 

ها و هاي ورزشکاري گسترش یابد و در تمام فعالیتبه وجود آید باید مقررات و خصلت ،جهت مطلوب

ري، احترام تواضع، هم فکري، راست گویی، عدالت، درست کا :هایی چونخصلت  .ها رعایت شودبرنامه

 ,Miller).اي کارایی اجتماعی را باال خواهد برد، پایبندي به مقررات به طور قابل مالحظهباالدستبه 

1992: 23) 
هاي المپیک بازي  -مللی المپیک و دوره جدید المپیاد بنیانگذار کمیته بین -از نظر پیر دو کورتن

. تر اجتماعی و فرهنگی استبلکه نقطه عطفی در حرکت وسیع ،شودتنها یک رویداد ورزشی قلمداد نمی

سازد و جهان را به مکانی براي تکامل و رشد انسان را فراهم می ، زمینهبازي و ورزش راهحرکتی که از 

هاي همان طور که نوشته شده است طرح پیشنهادي کوبرتن براي برگزاري بازي .کندسالم زیستن تبدیل می

یق سیاسی  و هاي عمواقع یک راه حل اساسی است که به منظور پایان بخشیدن به بحراننوین المپیک در 

معتقد بود که راه حل مشکالت اجتماعی، سیاسی  ،او مانند بسیاري از همفکران خود .اجتماعی آن زمان بود

 .(Wallechinsky, 1996: 89-91)دگرگونی وضع موجود جامعه است  ،و فرهنگی

بر پایی  هاي ورزشی را دنبال کرد و در ادامه بهاندیشه، تشکیل و گسترش باشگاهوي با این فکر و 

بین جوانان سراسر جهان  ،سال یک بار هاي المپیک، هر چهارکه همان برگزاري بازي تر بر آمدنهضتی عظیم

ه سراسر از المپیک باستان کمک گرفت و این اصل را ب ،کوبرتن براي انسجام بخشیدن به اندیشه خود .بود

 .او ادعا کرد مشارکت جوانان در رویدادهاي ورزشی منجر به پیدایش یک نهضت خواهد شد .جهان برد

اي پایان بخشد و در ضمن حاوي صلح و دوستی بین مللی به نحو شایسته هايستیزهتواند به نهضتی که می

اي براي ایجاد تغییرات فرهنگی ، اجتماعی و هاي المپیک را پایهاو بازي ،به عبارت دیگر. و تفاهم ملل باشد

  )46: 1374آوست، . (دانست و نام المپیز را بر این اندیشه فرهنگی نهاد مناسبمعنوي 

هاي بدنی و اخالقی که مبناي المپیک به پرورش و تقویت ویژگی بین مللیدر اساس نامه کمیته 

براي تعلیم و پرورش جوانان  ابزاريورزش . تاکید و توجه بسیار شده است ،دهندورزش را تشکیل می

         تفاهم و دوستی بسیار نزدیکی بین ملل مشاهده  ،زیرا در میادین ورزش و مسابقات ،شودمحسوب می

 .(Burundi, 1963: 56)شود می

است و به تعریف  مجموعه شخصی ارزش شناسیید توجه داشت که اخالق ورزشی زیربا

. اي براي رفتار فردي محسوب می شودکند و به عنوان پایهقی کمک میهاي اخالخصوصیات و معیار

ورزشکاري که با رعایت مقررات و قوانین با خصایل  .تقویت رفتار اخالقی از مهترین اعمال ورزش است
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رشد  .هاي خود خواهد بودبدون شک مورد احترام هم تیمی ،پهلوانانه و ورزشکارانه به رقابت می پردازد

به دلیل این که ورزش مواردي از قبیل  ؛ها در ارتباط است، ادراکات و ارزشاخالق با طرز برخوردموثر 

ها و کمک به افراد براي توسعه پاسخ مناسب به فعالیت جسمانی و شناخت آثار سالمت بخش فعالیت

ش مثبت و اخالقی ورزشکاران باید نگر .از اوقات فراغت را مورد توجه قرار می دهد بهترکمک به استفاده 

. هاي گروهی را توسعه دهندها و فعالیتخود نسبت به ورزش، احترام به پیشروان رشته و شرکت در بازي

  )8-3: 1379کاشف،(

را در تشخیص نظام ارزشی و  جواناناي در سطح المپیک باید دست اندرکاران ورزش حرفه

البته این به معنی تحمیل نظام ارزشی شخصی . ها و تفکر درباره آنها یاري دهندسنجش ادراکات دیدگاه

ها و اي تحلیل و ارزشیابی ارزشاي المپیک بربلکه به معنی بر انگیختن بیشتر ورزشکاران حرفه ،نیست

زیر بناي اهداف فردي یا گروهی است و در المپیک همواره بر این اصل  ،اتحاد و همبستگی .نظرات است

 دراین موارد  .هاي رهبري و اطاعت و پیروي، تاکید کندباید بر ویژگیهاي المپیک بازي .تاکید می شود

در فرهنگ جامعه و  ،ورزش) 56: 1378رمضانی نژاد،. (به کمال و لذت، الزم و ملزوم یکدیگرند رسیدن

 آنهاي حکومتی اقتصاد و فرایندهاي تربیتی از سیستم ،هاکشورسیاست . ملل جهان جایگاه خاصی دارد

نه تنها از جنبه  ،از آنجا که فعالیت بدنی و ورزش بخش مهمی از میراث فرهنگی ملل است. پذیرندتاثیر می

زیست شناسی، بلکه از دیدگاه اخالق، جامعه شناسی و روان شناسی نیز باید مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  )76: 1372 سروستانی،. (گیرد

در حال حاضر این  .توسعه یافته است ت سرچشمه واهداف نهضت المپیک نیز از همین واقعی 

 :عنوان در منشور المپیک مطرح شده استبا چهار اهداف 

 .هاي اخالقی و جسمانی که اساس کار ورزش استترویج و توسعه آن دسته از ویژگی )1

تعلیم و تربیت جوانان از طریق ورزش به منظور ایجاد تفاهم بیشتر بین آنها و دوستانشان و همچنین  )2

 .تراختن دنیاي بهتر و صلح آمیزبه س کمک

 .سر جهان و ایجاد خیر خواهی جهانیاسر تشار و ترویج اصول المپیک دران )3

 سجادي،( هاي المپیکسال یکبار در بازياران جهان در یک جشنواره عظیم هرچهار گرد آوردن ورزشک )4

1379 :25(  

فراتر از تعدادي مسابقات است که به ها چیزي این بازي یابیم، درمیباال گانهچهار با توجه به اهداف 

اساسی اخالقی،  لئمسا ،این اهداف در .اي از گیتی برگزار شودسال یک بار در نقطهچهار  خواهد هر

یک  ،هاي المپیک و ورزشبازي .لی نهفته استلم آموزشی و پرورش نهضت و فلسفه المپیک در سطح بین

توان اهداف گوناگون تربیتی را به نسل جوان منتقل آن می بامکتبی که  Yمکتب کامل تعلیم و تربیت است

تربیت فردي است و بازي عادالنه، خصایل پهلوانی،  بیانگر  هاينشانهتواضع و ادب در ورزش از  .کرد
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بازي آزاد  ربهورزش به طور منطقی تج .هاي بزرگی چون المپیک استاخالق نیکوي ورزشی در رویداد

رساند که ورزشکاران اهمیت و ارزش زندگی جمعی و مشارکت در منشانه را به آن حدي از کمال می

هاي بشر دوستانه و ارزش گسترشفضاي مناسبی است براي  ،این قلمرو .دکننآسایش عمومی را درك می

ها و عقاید مختلف دور ها، نژادهاي المپیک براي کسب تجارب اجتماعی با رنگشرکت کنندگان در بازي

  .آورندها را به وجود میاین ارزش گسترششوند و عالقه ذاتی براي هم جمع می

  

 پژوهشروش 

 -تاریخی هايباپژوهشی و کت هايلهاین تحقیق از نوع مروري و تحلیلی است که با بررسی مقا

  .تمدن و فرهنگ انجام شده است در زمینهفرهنگی 

  

 گیريبحث و نتیجه

 هاي المپیکبه عنوان زیر بناي فکري و نظري بازي) المپیزم(و تعهد تربیتی المپیک  پیمان

      کمیته "بر این اساس  . شده استبیان به خوبی در منشور المپیک ) بزرگترین رویداد ورزشی جهان(

المپیک، کتابخانه  مللیمانند آکادمی بین ،آموزشی وابسته به آن -و سایر تشکیالت علمی "بین مللی المپیک

از فلسفه زندگی  بخشیموظف هستند بازي و ورزش را  ،هاي ملی المپیکلوزان سوئیس و همچنین کمیته

در مراکز آموزشی، تفریحی و ورزشی براي آنان آشکار سازند را اجتماعی مردم قرار دهند و نقش تربیتی آن 

لمپیک در سطح ملی و بین مللی گام فرهنگی و انسانی ورزش و ا -تحقق اهداف اجتماعیجهت  درو 

هاي المپیک باستان مشهور طور که در اهداف بازي همان ،دیگر طرفاز  )56: 1378رمضانی نژاد،(.بردارند

بخشی از فلسفه زندگی  ،تالش براي حفظ آمادگی و برتري جسمانی، توجه به تناسب و زیبایی اندام ،است

بتوان عناصر اصلی یک اگر پس   (Burundi, 1963:   56)داد و آرمان تربیتی یونانیان را تشکیل می

توان بازي،  می ،نامید )تئوري زندگی(تندرسی، آرامش و نیکی  لسفه کاربردي را در زندگی امروزي،ف

چون تندرستی  ؛ورزش و تجلی آنها در المپیک را بخشی از فلسفه زندگی شرکت کنندگان در نظر گرفت

در زندگی با ورزش به دست می آید و بخشی از آرامش در زندگی ناشی از سالمتی و تندرستی است و 

هدایت افراد به سمت خیر و نیکی و پرهیز از رفتارهاي ضد آرامش و  ،که جوهر اصلی ورزشاین نهایت

 براي مغز و ذهن ،مانند فلسفههاي فکري ک انسان کامل از فعالیتی )46: 1374 آوست،( .استضد سالمتی 

چه حرکت و  اگر .کندبراي بدن استفاده می ،براي احساس و از ورزش ،و از زیبایی و هنر) اندیشه و عقل(

ولی نقش ورزش و المپیک فقط براي  ،مهارت نیز بخشی از هنر و براي پرورش احساس زیبا شناختی است

 از نظر کوبرتن نیز این اجزا (Lundy, 1989: 76-78)  .بلکه مراقبت از کل فرد یا خود است ،بدن نیست

آموزش آرمان و اهداف المپیک تالش  ،بنابراین. سازدزندگی افراد بشر را شاد می ،به عنوان فلسفه کاربردي
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تشکیل  هاي یک حیات لذت بخش رابراي تعادل، رشد و کمال فردي و انسجام شخصیت است که ریشه

توان ورزش و المپیک را در کنار مذهب قرار داد، چون هدف هر دو  نظر می به طوري که از این ؛دهدمی

 .خواهند که به باالترین پتانسیل وجودي خود نزدیک شوندکامل کردن فرد است و هر دو از آدمی می

روح است و زیبایی اخالقی و زیبایی  همان خالق عضلهو خالق بدن  ،ز نظر کوبرتنا )25: 1379 سجادي،(

 1373 کدخدازاده،( .جسمانی باید در کنار هم باشند و زندگی واقعی نیز خوب زیستن با این دو عنصر است

  کمیته "اي با الهام از اي و قارهها و تشکیالت ورزشی در سطح منطقهگیري سازمانشکل ،مچنینه) 76:

توانند از طریق ورزشکاران، چون آنها می د،نقش خوبی در این زمینه ایفا کنن تواندمی "مللی المپیکبین

صادر نمایند و در یک داد و ستد  ،صلح و دوستی را از مرزهاي خود عبور دهند و آن را مانند سایر کاال

مضانی ر( .را بشناسند و رعایت نمایند المللی حقوق بین ،بدنی و مهارتی که بهترین مبارزه صلح آمیز است

که در فرآیند جهانی شدن به ویژه این سازد، دنیا را شاد و دلپذیر میالمللی ین تفاهم بینا) 56: 1378 نژاد،

ها و ها، رنگ پرچم المپیک، رنگ حلقهتوان از برخی نمادهاي المپیک مانند تعداد و نحوه ترکیب حلقهمی

اي به شناسایی محورهاي سازنده در هر جامعه در نهایت ایفاي این نقش .دبر غیره براي وحدت جهانی سود

هاي آموزشی را هر کدام از این محور ؛ به طوري کهریزي عملیاتی نیاز داردآموزشی حرکت المپیک و برنامه

هاي خالق و فرهنگی و روش –تري قرار داد و با استفاده از شرایط بومی ازبینی دقیقدوباره مورد بتوان می

 ي وجود ندارد کهتردید .بخشید شتی، صلح آمیز، تربیتی و فرهنگی المپیک را توسعهابتکاري اهداف بهدا

   .شوند، این قدر مهم نمیهاي المپیکبازي ،بدون وجود چنین پشتوانه فکري و تربیتی

 1374 آوست،( .هاي آموزشی سود جستاز برنامه باید و تقویت این پشتوانه ین براي بقابنابرا

موزش محورهاي آتوان از مدرسه و دانشگاه به عنوان دو مکان فرهنگی براي راستا، میر این د )46- 40:

المپیک را  المللیللی المپیک و آکادمی بینمالهاي تجربه شده جهانی توسط کمیته بینالمپیک نام برد و روش

هاي ویژه در هر تواند با استقرار نمایندگی کمیته ملی المپیک می .کار گرفتهاي بدر سطح ملی و منطقه

هاي و بروشورهاي آموزشی، استفاده از رسانه هاها، کتابلههاي آموزشی، چاپ مقااستان، برگزاري دوره

 .هاي بزرگی برداردگروهی و غیره گام
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The purpose of this study was investigation of role and importance of 
ethics in Olympic Games and their main goals and the effect of these universal 
grate events on intellectual and socials attitude in human societies. Olympic 
Games are inherence of human B.C.  Natural tendency of human nature on 
moral attitudes in all fields and ages cause human creative symbol in order to 
reject of human nature to morality as their polish manifestation. With spend of 
ages, sometimes these attitudes faraway from main idea of their creators and 
cause problem for societies. Therefore, in each ages investigator can provide the 
field of effective investigation of morality and Olympic Games with study and 
analyses of goals of this attitude with moral circumstances in same age and with 
reliance on natural tendency of human nature to moral attitude. Olympic game 
and sport is complete school of education that we can thereby transition deferent 
educational goals to young men. Humility and curtsey in sport, fare play and 
heroic qualities show good sport behavior in grate events such as Olympic 
Games. These realms provide suitable situation for development of sense of 
humidity and participant in Olympic Games gathering in order to obtain of 
social experience with deferent colors, races and opinion and created natural 
interest for development of these values.  
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