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LỜI NÓI ĐẦU
Trong xã hội văn minh, Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là
động lực cho sự phát triển xã hội nói chung và cho từng
lĩnh vực ngành nghề, hoạt động nói riêng vì vậy ngày nay
khái niệm văn hóa luôn được gắn với các hoạt động cụ thể
của con người trong xã hội như Văn hóa kinh doanh, văn
hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp, văn hóa
ngoại giao...
Thể thao là một hoạt động đặc thù của con người trong xã
hội, nó mang ý nghĩa lớn lao với mục đích là thành tích. Đặc
biệt là thể thao còn có vai trò phát triển thể chất, rèn luyện
nhân cách, tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa con người
với nhau. Ngoài ra thể thao còn là một hoạt động lành mạnh,
bổ ích qua đó con người được trải nghiệm các trạng thái cảm
xúc khác nhau và là biện pháp hữu hiệu để giải tỏa được
những căng thẳng về tâm lý tinh thần do học tập, lao động
tạo nên. Để phát huy được những giá trị tốt đẹp của thể thao
đòi hỏi những người tham gia vào hoạt động này phải có
nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, yêu cầu và đặc biệt
là về tính văn hóa của hoạt động thể thao.
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay muốn đảm bảo sự phát
triển bền vững cho hoạt động thể thao của quốc gia, địa
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phương, đơn vị, rất cần có sự tìm hiểu và nghiên cứu thấu
đáo về văn hóa thể thao để định hướng đúng đắn cho hoạt
động đào tạo, thi đấu thể thao. Nghiên cứu giảng dạy và học
tập văn hóa thể thao là một biện pháp thiết thực để nâng cao
nhận thức về vai trò của văn hóa trong hoạt động thể thao,
trang bị kiến thức, tạo dựng những kỹ năng cần thiết để vận
dụng các nhân tố văn hóa vào hoạt động thể thao.
Giáo trình văn hóa thể thao nhằm trang bị cho người
học những kiến thức chung về văn hóa thể thao và hình
thành ở họ những kỹ năng cần thiết để tổ chức ứng dụng và
phát triển các kiến thức về văn hóa thể thao trong hoạt
động tập luyện, thi đấu thể thao.
Với mục tiêu trên, “Giáo trình Văn hóa thể thao” được
biên soạn thành 4 chương với những nội dung chính như
sau:
Chương 1: Trình bày những kiến thức tổng quan về văn
hóa và văn hóa thể thao như: khái niệm, đặc điểm, vai trò,
các yếu tố tác động... làm cơ sở để nghiên cứu các chương
tiếp theo; Chương 2: Ở chương này chủ yếu trình bày
những yếu tố cấu thành nên văn hóa thể thao đó là triết lý
thể thao, luật lệ thể thao, đạo đức thể thao và những biểu
hiện của văn hóa thể thao, trong đó bao gồm nhân cách
văn hóa của các chủ thể trong hoạt động thể thao và văn
hóa thể thao trong các hoạt động cụ thể; Chương 3. Phác
thảo những nét đặc trưng cơ bản về văn hóa thể thao quốc
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tế và văn hóa thể thao Việt Nam; Chương 4. Xác định
những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục văn hóa thể thao
cho vận động viên. Nội dung của 4 chương trên được thể
hiện bằng các hình thức diễn giải, phân tích kết hợp với
một số hình ảnh minh họa. Cuối mỗi chương đều có phần
tóm lược và câu hỏi ôn tập nhằm giúp người học củng cố
lại và phát triển các kiến thức đã học.
Giáo trình văn hóa thể thao được xây dựng dựa trên các
nguồn tài liệu như: Giáo dục học thể thao, lý luận và
phương pháp TDTT, Tổ chức thi đấu thể thao, Quản lý
TDTT... các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học
TDTT, văn hóa học, xã hội học, triết học, tâm lý học...
trong và ngoài nước về mọi khía cạnh của văn hóa thể
thao.
Khía cạnh văn hóa là một vấn đề có tính trừu tượng cao
và thường có sự khác biệt về quan điểm, vì vậy việc xây
dựng giáo trình văn hóa thể thao đòi hỏi phải có sự nỗ lực
rất lớn. Tập thể tác giả đã dành nhiều thời gian và công
sức với cố gắng cao nhất để hoàn thành giáo trình. Tuy
nhiên do hạn chế về thời gian và trình độ của những người
biên soạn nên không tránh khỏi những khiếm khuyết.
Chúng tôi rất mong nhận được những lời góp ý của các
nhà khoa học và bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập thể tác giả
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Chƣơng 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
VĂN HÓA THỂ THAO
Để hiểu đƣợc khái niệm văn hóa thể thao trƣớc hết phải
hiểu đƣợc khái niệm văn hóa và văn hóa thể chất. Cho nên
chƣơng khái quát chung của văn hóa thể thao đã trình bày
tƣơng đối đầy đủ bản chất của khái niệm văn hóa và văn
hóa thể chất và những vấn đề cơ bản của văn hóa thể thao
nhƣ: Khái niệm chung về văn hóa thể thao, đặc điểm của
văn hóa thể thao, các yếu tố tác động đến văn hóa thể thao
và vai trò của văn hóa thể thao- giúp sinh viên tiếp thu kiến
thức một cách hệ thống và thuận lợi.
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA
1.1.1. KHÁI NIỆM VĂN HÓA VÀ VAI TRÕ CỦA
VĂN HÓA
1.1.1.1. Khái niệm Văn hóa
Văn hóa là một phạm trù rất phức tạp, đƣợc nhiều nhà
khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau nghiên cứu, cho đến
nay đã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa, chƣa kể từ thời
cổ La Mã. Cách đây hàng ngàn năm, ngay từ thời La Mã cổ
đại, nhà hùng biện Xixeron đã nói tới văn hóa tinh thần và
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ông đã nhấn mạnh triết học là văn hóa tinh thần. Ở phƣơng
Đông, trong nền văn hóa cổ đại Trung Quốc, Mạnh Tử cho
rằng văn hóa chính là sự giáo hóa, giáo dục con ngƣời.
Trong lịch sử, khái niệm văn hóa xuất hiện rất sớm ở
phƣơng Đông cũng nhƣ ở phƣơng Tây. Trong thời kỳ Cổ
đại ở Trung Quốc, văn hóa đƣợc hiểu là cách thức điều
hành xã hội của tầng lớp thống trị, dùng văn hóa và giáo
hóa, dùng cái hay, cái đẹp để giáo dục và cảm hóa con
ngƣời. Văn đối lập với võ, võ công, võ uy dùng sức mạnh
để cai trị. Ở nƣớc ta gần 600 năm trƣớc đây, Nguyễn Trãi
cũng đã mơ ƣớc một xã hội văn trị, lấy nền tảng văn hiến
cao, lấy trình độ học vấn và trình độ tu thân của mỗi ngƣời
làm cơ sở cho sự phát triển hài hòa của xã hội.
Ở phƣơng Tây, từ văn hóa bắt nguồn từ tiếng La tinh, có
nghĩa là vun trồng, tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nhu
cầu của con ngƣời. Khái niệm văn hóa về sau phát triển
ngày càng phong phú. Tùy cách tiếp cận khác nhau, cách
hiểu khác nhau, đến nay đã có mấy trăm định nghĩa khác
nhau về văn hóa. Tuy khác nhau, nhƣng các định nghĩa đó
đều thống nhất ở một điểm- coi văn hóa là cái do con ngƣời
sáng tạo ra, cái đặc hữu của con ngƣời. Mọi thứ văn hóa
đều là văn hóa thuộc về con ngƣời, các thứ tự nhiên không
thuộc về khái niệm văn hóa. Văn hóa là đặc trƣng căn bản,
phân biệt con ngƣời với động vật, cũng là tiêu chí căn bản
để phân biệt sản phẩm nhân tạo và sản phẩm tự nhiên.
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Văn hóa là sản phẩm của loài ngƣời, văn hóa đƣợc tạo
ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con ngƣời và xã
hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con
ngƣời, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa
đƣợc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá
trình xã hội hóa. Văn hóa đƣợc tái tạo và phát triển trong
quá trình hành động và tƣơng tác xã hội của con ngƣời.
Văn hóa là trình độ phát triển của con ngƣời và của xã hội
đƣợc biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời
sống và hành động của con ngƣời cũng nhƣ trong giá trị vật
chất và tinh thần do con ngƣời tạo ra.
“Văn hóa” là một thuật ngữ đa nghĩa. Do bản thân các
vấn đề văn hóa rất phức tạp, đa dạng và phong phú, do đó
các nhà nghiên cứu văn hóa có những cách tiếp cận khác
nhau, dẫn đến có nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm
văn hóa.
Từ năm 1774, Puphenđoóc, luật gia ngƣời Đức, đã định
nghĩa: văn hóa là toàn bộ hoạt động mang tính xã hội của
con người, văn hóa là cái đối lập với tự nhiên.
Một triết gia ngƣời Đức cùng thời với Puphenđoóc, ông
Hécđe, lại cho rằng: văn hóa là sự sinh ra con người lần
thứ hai. Ông muốn nhấn mạnh đến tính xã hội của văn hóa.
Trong tác phẩm Văn hóa nguyên thủy (năm 1871),
E.B.Tylor đã viết: “Văn hóa hay văn minh, theo nghĩa rộng
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về tộc người học, nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng,
nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực
và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một
thành viên của xã hội”.
Tylor đã nhấn mạnh đến những nội dung tri thức, tín
ngƣỡng, nghệ thuật và các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa
tinh thần của con ngƣời, đồng thời ông cũng chỉ ra mối
quan hệ không thể tách rời giữa văn hóa với con ngƣời với
tƣ cách là thành viên xã hội. Có ngƣời ví, định nghĩa này
mang tính “bách khoa toàn thƣ” vì đã liệt kê hết mọi lĩnh
vực sáng tạo của con ngƣời. Nhƣng đáng tiếc tác giả đã
đồng nhất khái niệm văn hóa với khái niệm văn minh, vì
thế đã không nêu lên đƣợc bản chất của văn hóa trong một
cấu trúc toàn diện cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.
Nhà văn hóa học ngƣời Nga, E.E.Orlova lại cho rằng:
“Cần phải hiểu văn hóa với tư cách là một chỉnh thể, văn
hóa với tư cách một hệ thống”.
Kapop, nhà văn hóa học ngƣời Nga định nghĩa: “Văn hóa
là toàn bộ của cải vật chất và tinh thần, kết quả của những
hoạt động có tính chất xã hội và lịch sử của loài người. Văn
hóa là một hiện tượng nhiều mặt phức tạp, có liên quan đến
nền sản xuất và chế độ kinh tế của đời sống xã hội, văn hóa
biểu hiện trong mọi mặt của đời sống xã hội”.
Các định nghĩa về văn hóa nói trên đã nêu đƣợc tính
chỉnh thể, tính hệ thống của văn hóa và nhấn mạnh đến văn
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hóa là toàn bộ của cải vật chất và tinh thần, kết quả của
những hoạt động có tính chất xã hội và lịch sử của loài
ngƣời.
A.Môlê - một học giả ngƣời Pháp lại đồng nghĩa văn hóa
với trí tuệ của con ngƣời.
Theo Gi.Nêru, văn hóa là sự phát triển nội tại của mỗi
một con ngƣời, là cách ứng xử và cách làm cho ngƣời khác
hiểu mình.
Năm 1988, nhân dịp lễ phát động Thập kỷ Thế giới phát
triển của văn hóa (1988 - 1997), Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa thế giới (UNESCO) đã đƣa ra định nghĩa
về văn hóa nhƣ sau: “Văn hóa là tổng thể các hệ thống giá
trị, bao gồm các mặt tình cảm, tri thức, vật chất, tinh thần
của xã hội. Nó không thuần túy bó hẹp trong sáng tác nghệ
thuật, mà bao gồm cả phƣơng thức sống, những quyền cơ
bản về con ngƣời, truyền thống tín ngƣỡng”.
Từ điển Petit Larousse của Pháp định nghĩa: Văn hóa là
toàn thể những cấu trúc xã hội, tôn giáo… những biểu thị
trí tuệ, nghệ thuật… đặc tính của xã hội.
Malinowski thì cho rằng: Văn hóa bao gồm các quá trình
kế thừa về kỹ thuật, tƣ tƣởng, tập quán và giá trị.
L.White định nghĩa: Văn hóa là cơ chế của các hiện
tƣợng, sự vật, hành động, tƣ tƣởng, cảm xúc. Cơ chế này
đƣợc tạo ra nhờ việc sử dụng các biểu trƣng hoặc phụ thuộc
vào biểu trƣng đó...
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Năm 1952, hai nhà nhân học ngƣời Mỹ là A. Kroeber và
C. Kluckhohn đã viết một cuốn sách chuyên bàn về các
định nghĩa văn hóa nhan đề: Văn hóa - tổng luận phê phán
các quan niệm và định nghĩa (Culture: a critical review of
concepts and definitions), trong đó đã dẫn ra và phân tích
164 định nghĩa về văn hóa. Trong lần xuất bản thứ hai của
cuốn sách này, số định nghĩa văn hóa đã tăng lên đến trên
200. Còn hiện nay thì số lƣợng định nghĩa về văn hóa khó
có thể biết chính xác: có ngƣời bảo là 400, có ngƣời nói là
500, lại có ngƣời quả quyết rằng chúng lên đến con số
nghìn...
F. Boas định nghĩa “Văn hóa là tổng thể các phản ứng
tinh thần, thể chất và những hoạt động định hình nên hành
vi của cá nhân cấu thành nên một nhóm người vừa có tính
tập thể vừa có tính cá nhân trong mối quan hệ với môi
trường tự nhiên của họ, với những nhóm người khác, với
những thành viên trong nhóm và của chính các thành viên
này với nhau”. Theo định nghĩa này, mối quan hệ giữa cá
nhân, tập thể và môi trƣờng là quan trọng trong việc hình
thành văn hóa của con ngƣời.
A.L. Kroeber và Kluckhohn đƣa ra định nghĩa: “Văn hóa
là những mô hình hành động minh thị và ám thị được
truyền đạt dựa trên những biểu trưng, là những yếu tố đặc
trưng của từng nhóm người… Hệ thống văn hóa vừa là kết
quả hành vi vừa trở thành nguyên nhân tạo điều kiện cho
hành vi tiếp theo”.
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Cựu Tổng Giám đốc UNESCO Federico Mayor đã định
nghĩa: "Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát
và sông động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và
cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang
diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu
thành một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối
sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc
riêng của mình".
Văn hóa là một hiện tƣợng khách quan, là tổng hòa của
tất cả các khía cạnh của đời sống. Ngay cả những khía cạnh
nhỏ nhặt nhất của cuộc sống cũng mang những dấu hiệu
văn hóa. Rất nhiều thứ mới thoạt nhìn thì giống nhau,
nhƣng nếu xem xét kỹ thì lại có những điểm riêng biệt.
Trong thực tế, không có sự giống nhau tuyệt đối.
Federico Mayor cho biế t : "Đối với một số người , văn
hóa chỉ bao gồm những kiê ̣t tác trong các liñ h vực tư duy
và sáng tạo ; đố i với những người khác , văn hóa bao gồ m
tấ t cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác ,
từ những sản phẩm tinh vi hiê ̣n đại nhấ t cho đế n tín
ngưỡng, phong tục , tập quán , lố i số ng và lao động . Cách
hiể u thứ hai này đã được cộng đồ ng quố c tế chấ p nhận tại
Hội nghi ̣ liên chính phủ về các chính sách văn hóa năm
1970 tại Venise ". Chính với cách hiểu rộng này , văn hóa
mới là đố i tƣợng đích thực của văn hóa học.
Tháng 12 năm 1986, UNESCO phát triển thêm định
nghĩa về văn hóa: “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt
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động sáng tạo của các cá nhân và các cộng đồng trong quá
khứ, hiện tại; qua hàng thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã
hình thành nên hệ thống các giá trị, các truyền thống và
cách thể hiện, đó là những yếu tố xác định đặc tính riêng
của mỗi dân tộc”. Định nghĩa trên cho thấy văn hóa là tổng
thể bao gồm tất cả những gì con ngƣời kiến tạo nên, văn
hóa chính là những nét khác biệt giữa các dân tộc về vật
chất cũng nhƣ tinh thần.
Năm 2002, UNESCO đã đƣa ra định nghĩa về văn hóa
nhƣ sau: “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập
hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và
xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội
và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách
sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền
thống và đức tin”. Nhƣ vậy văn hóa không chỉ là những giá
trị vật chất và tinh thần của con ngƣời mà nó còn phản ảnh
cả các giá trị tiềm ẩn bên trong nó chƣa đƣợc khám phá.
Nhƣ vậy, có thể thấy rằng: văn hóa là tất cả những giá trị
vật chất và tinh thần do con ngƣời sáng tạo ra trên nền của
thế giới tự nhiên và xã hội.
Ở Việt Nam, văn hóa cũng đƣợc định nghĩa rất khác
nhau. Trong triết học: “Văn hóa là tổng hòa những giá trị
vật chất và tinh thần, cũng như các phương thức tạo ra
chúng, kỹ năng sử dụng các giá trị đó vì sự tiến bộ của loài
người và sự truyền thụ các giá trị đó từ thế hệ này sang thế
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hệ khác” Khái niệm đã không chỉ dừng lại ở văn hóa vật
chất và tinh thần do con ngƣời sáng tạo ra mà còn cả
phƣơng thức tạo ra các giá trị đó của văn hóa. Khái niệm
nhƣ vậy rộng hơn và cho phép chúng ta hiểu về văn hóa sâu
sắc hơn.
Theo Từ điển triết học, “Văn hóa là toàn bộ những giá
trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá
trình thực tiễn xã hội lịch sử và tiêu biểu cho trình độ đạt
được trong lịch sử phát triển xã hội. Theo nghĩa hẹp hơn,
người ta vẫn quen nói về văn hóa vật chất (kỹ thuật, kinh
nghiệm sản xuất, giá trị vật chất) và văn hóa tinh thần
(khoa học, nghệ thuật và văn học, triết học, đạo đức, giáo
dục…). Văn hóa là một hiện tượng lịch sử, phát triển phụ
thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội” (2002).
Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), “Văn hóa là
toàn bộ những hoạt động sáng tạo và những giá trị của
nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất
và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Khái
niệm văn hóa được hiểu theo nghĩa nhân văn rất
rộng…Văn hóa biểu hiện trong lý tưởng sống, trong các
quan niệm về thế giới và nhân sinh, tín ngưỡng, trong lao
động và đấu tranh, trong tổ chức đời sống, lao động xã hội,
thể hiện lý tưởng thẩm mỹ…Văn hóa là nơi thể hiện rõ nhất
tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc…”.
Giáo sƣ Trần Quốc Vƣợng tiếp cận văn hóa theo nghĩa
rộng và nghĩa hẹp: “Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng như lối
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sống, lối suy nghĩ, lối ứng xử, văn hóa theo nghĩa hẹp như
văn hóa nghệ thuật, học vấn… và tùy từng trường hợp cụ
thể mà có những định nghĩa khác nhau. Ví dụ, xét từ khía
cạnh tự nhiên, thì văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi
bàn tay của con người” (1977).
Đoàn Văn Chúc (1997) cho rằng: Văn hóa chỉ định toàn
thể những sản phẩm mang tính biểu tƣợng do một xã hội
sản xuất.
Giáo sƣ Hà Văn Tấn cho rằng: “Văn hóa là hệ thống ứng
xử của con ngƣời với thiên nhiên và xã hội, trong hoạt
động sinh tồn và phát triển của mình. Nói khác đi, văn hóa
là sản phẩm hoạt động của con ngƣời trong mối quan hệ
tƣơng tác với tự nhiên và xã hội diễn ra trong không gian,
thời gian và hoàn cảnh nhất định” (2005).
Giáo sƣ Phạm Xuân Nam định nghĩa: Văn hóa là sự hiểu
biết của con người, nó định hướng cho cách ứng xử và bao
gồm những cái đúng, cái tốt, cái đẹp (2008).
Theo Nguyễn Đăng Duy, “Văn hóa là hệ thống những
giá trị chuẩn mực xã hội biểu hiện ra trong mọi lối sống,
nếp sống vật chất và tinh thần của một cộng đồng người
hay một quốc gia”.
Nhóm tác giả Giáo trình Lý luận văn hóa Mác - Lê nin
của khoa Văn hóa xã hội chủ nghĩa, Phân viện Báo chí và
Tuyên truyền, sau khi phân tích, kế thừa kiến thức của các
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nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đã định nghĩa văn hóa
nhƣ sau: “Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần
được sáng tạo, tích lũy trong lịch sử nhờ quá trình hoạt
động thực tiễn của con người. Các giá trị này được cộng
đồng chấp nhận, vận hành trong đời sống xã hội và liên
tiếp truyền lại cho thế hệ sau. Văn hóa thể hiện trình độ
phát triển và những đặc tính riêng của mỗi dân tộc”.
Trong định nghĩa này, nhóm tác giả đã nhấn mạnh một
số tính chất cơ bản của văn hóa, đó là tính hệ thống.
Tác giả Phạm Ngọc Trung khi bàn về bản sắc văn hóa
dân tộc có nêu cách hiểu đúng đắn hơn là bản sắc văn hóa
bao gồm cả cái riêng và cái chung, bao gồm cả những sắc
thái văn hóa tộc ngƣời, văn hóa khu vực và văn hóa nhân
loại. Chính tổng thể hệ thống những khía cạnh văn hóa đó
giúp chúng ta phân biệt tộc ngƣời này với tộc ngƣời khác,
dân tộc này với dân tộc khác trong một thế giới mang tính
nhân loại. Đây cũng là một trong những dẫn chứng về văn
hóa hiểu theo nghĩa hẹp. Mà theo nghĩa hẹp, văn hóa đƣợc
giới hạn theo chiều sâu hoặc theo chiều rộng; theo không
gian hoặc theo hoạt động, theo thời gian… Trong khoa học
nghiên cứu về văn hóa, văn hóa thƣờng đƣợc hiểu theo
nghĩa rộng, Văn hóa theo nghĩa rộng đã đƣợc trình bày với
các khái niệm nêu trên ở trong và ngoài nƣớc. Trong đó,
cần chú ý “con ngƣời’ là chủ thể sáng tạo ra văn hóa. Với
tƣ cách là sản phẩm của văn hóa, con ngƣời là một vật
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mang văn hóa tiêu biểu. Vì vậy, các giá trị văn hóa vật chất
có thể mất đi, nhƣng vật mang văn hóa còn thì văn hóa vẫn
tiếp tục tồn tại và phát triển.
Trong các tài liệu chuyên môn hiện đại, ngƣời ta gọi văn
hóa là hoạt động, là phƣơng tiện, phƣơng pháp hoạt động
cũng nhƣ những giá trị mà hoạt động đó tạo ra cho con
ngƣời và xã hội.
Khái niệm văn hóa đƣợc dùng theo nhiều nghĩa khác
nhau, nhƣng có thể quy về hai cách hiểu chính: theo nghĩa
hẹp và theo nghĩa rộng.
Theo nghĩa hẹp, văn hoá đƣợc giới hạn theo chiều sâu
hoặc theo chiều rộng, theo không gian hoặc theo thời
gian… Giới hạn theo chiều sâu, văn hóa đƣợc hiểu là
những giá trị tinh hoa của nó (nếp sống văn hoá, văn hoá
nghệ thuật…). Giới hạn theo chiều rộng, văn hoá đƣợc
dùng để chỉ những giá trị trong từng lĩnh vực (văn hoá giao
tiếp, văn hoá kinh doanh, văn hóa ẩm thực…). Giới hạn
theo không gian, văn hoá đƣợc dùng để chỉ những giá trị
đặc thù của từng vùng (văn hoá Tây Nguyên, văn hóa Bắc
Bộ, văn hoá Nam Bộ…). Giới hạn theo thời gian, văn hoá
đƣợc dùng để chỉ những giá trị trong từng giai đoạn (văn
hoá Hoà Bình, văn hoá Đông Sơn…)…
Theo nghĩa rộng, văn hoá thƣờng đƣợc xem là bao gồm
tất cả những gì do con ngƣời sáng tạo ra. Năm 1943 Chủ
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tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Vì lẽ sinh tồn cũng nhƣ mục
đích của cuộc sống, loài ngƣời mới sáng tạo và phát minh
ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn
giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt
hằng ngày về mặt ăn, ở và các phƣơng thức sử dụng. Toàn
bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Với
cách hiểu này, văn hóa sẽ bao gồm toàn bộ những gì do con
ngƣời sáng tạo và phát minh ra. Cũng giống nhƣ định nghĩa
của Tylor, văn hóa theo cách nói của Hồ Chí Minh sẽ là
một “bách khoa toàn thƣ” về những lĩnh vực liên quan đến
đời sống con ngƣời. Phạm Văn Đồng cho rằng “Nói tới văn
hóa là nói tới một lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn,
bao gồm tất cả những gì không phải là thiên nhiên mà có
liên quan đến con ngƣời trong suốt quá trình tồn tại, phát
triển, quá trình con ngƣời làm nên lịch sử… (văn hóa) bao
gồm cả hệ thống giá trị: tƣ tƣởng và tình cảm, đạo đức với
phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu
cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của
cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu bảo vệ
mình và không ngừng lớn mạnh”. Theo định nghĩa này thì
văn hóa là những cái gì đối lập với thiên nhiên và do con
ngƣời sáng tạo nên từ tƣ tƣởng tình cảm đến ý thức tình
cảm và sức đề kháng của mỗi ngƣời, mỗi dân tộc. Riêng
Nguyễn Đức Từ Chi xem văn hóa từ hai góc độ. Góc độ
thứ nhất là góc độ hẹp, mà ông gọi là “góc nhìn báo chí”.
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Theo góc nhìn này, văn hóa sẽ là kiến thức của con
ngƣời và xã hội. Nhƣng, ông không mặn mà với cách hiểu
này vì hiểu nhƣ thế thì ngƣời nông dân cày ruộng giỏi
nhƣng không biết chữ vẫn bị xem là “không có văn hóa” do
tiêu chuẩn văn hóa ở đây là tiêu chuẩn kiến thức sách vở.
Còn góc nhìn thứ hai là “góc nhìn dân tộc học”. Với góc
nhìn này, văn hóa đƣợc xem là toàn bộ cuộc sống - cả vật
chất, xã hội, tinh thần- của từng cộng đồng; và văn hóa của
từng cộng đồng tộc ngƣời sẽ khác nhau nếu nó đƣợc hình
thành ở những tộc ngƣời khác nhau trong những môi
trƣờng sống khác nhau. Văn hóa sẽ bị chi phối mạnh mẽ
bởi sự kiểm soát của xã hội thông qua gia đình và các tổ
chức xã hội, trong đó có tôn giáo.
Khái niện về văn hóa: Từ văn hóa có rất nhiều nghĩa.
Trong tiếng Việt, văn hóa đƣợc dùng theo nghĩa thông
dụng để chỉ học thức, lối sống. Theo nghĩa chuyên biệt để
chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn. Trong khi theo
nghĩa rộng, thì văn hóa bao gồm tất cả, từ những sản phẩm
tinh vi, hiện đại, cho đến tín ngƣỡng, phong tục, lối sống...
Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và
Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn
Nhƣ Ý chủ biên, NXB Văn hóa - Thông tin, xuất bản năm
1998, thì: "Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do
con người sáng tạo ra trong lịch sử".
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Trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do
NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học xuất bản năm
2004 thì đƣa ra một loạt quan niệm về văn hóa: văn hóa là
tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con
ngƣời sáng tạo ra trong quá trình lịch sử - văn hóa là một hệ
thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con ngƣời
sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong
sự tƣơng tác giữa con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên xã hội.
Văn hóa là những hoạt động của con ngƣời nhằm thỏa
mãn nhu cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát); văn hóa là
tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát); văn hóa là trình
độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh; văn
hóa còn là cụm từ để chỉ một nền văn hóa của một thời kỳ
lịch sử cổ xƣa, đƣợc xác định trên cơ sở một tổng thể
những di vật có những đặc điểm giống nhau, ví dụ Văn hóa
Hòa Bình, Văn hóa Đông Sơn
Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu ở
Việt Nam và kể cả ở nƣớc ngoài khi đề cập đến văn hóa, họ
thƣờng vận dụng định nghĩa văn hóa do UNESCO đƣa ra
vào năm 1994. Theo UNESCO, văn hóa đƣợc hiểu theo hai
nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng thì “Văn
hóa là một phức hệ- tổng hợp các đặc trưng diện mạo về
tinh thần, vật chất, tri thức và tình cảm… khắc họa nên bản
sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, vùng, miền,
quốc gia, xã hội… Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật,
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văn chương mà còn cả lối sống, những quyền cơ bản của
con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín
ngưỡng…”; còn hiểu theo nghĩa hẹp thì “Văn hóa là tổng
thể những hệ thống biểu trưng (ký hiệu) chi phối cách ứng
xử và giao tiếp trong cộng đồng, khiến cộng đồng đó có
đặc thù riêng” …
Nhìn chung, các định nghĩa về văn hóa hiện nay rất đa
dạng. Mỗi định nghĩa đề cập đến những dạng thức hoặc
những lĩnh vực khác nhau trong văn hóa. Nhƣ định nghĩa
của Tylor và của Hồ Chí Minh thì xem văn hóa là tập hợp
những thành tựu mà con ngƣời đạt đƣợc trong quá trình tồn
tại và phát triển, từ tri thức, tôn giáo, đạo đức, ngôn ngữ,…
đến âm nhạc, pháp luật… Còn các định nghĩa của F. Boas,
Nguyễn Đức Từ Chi, tổ chức UNESCO… thì xem tất cả
những lĩnh vực đạt đƣợc của con ngƣời trong cuộc sống là
văn hóa.
Nhƣ vậy đã có rất nhiều định nghĩa, khái niệm về văn hóa.
Song các khái niệm đó đều xuất phát từ một số hƣớng tiếp
cận để ngƣời ta định nghĩa về văn hóa:
- Hƣớng tiếp cận theo chức năng của văn hóa.
- Hƣớng tiếp cận theo giá trị, chuẩn mực của văn hóa.
- Hƣớng tiếp cận theo phƣơng thức nhấn mạnh hoạt
động sản xuất vật chất của các dân tộc ngƣời trong lịch sử
để tạo nên văn hóa.
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- Hƣớng tiếp cận theo ý nghĩa của văn hóa.
- Hƣớng tiếp cận đề cao tính xã hội của văn hóa đối lập
với tự nhiên.
- Hƣớng tiếp cận đề cao đạo đức, nhân cách con ngƣời;
toàn bộ hoạt động mang tính xã hội của con ngƣời.
Tùy theo cách tiếp cận khác nhau mà các nhà khoa học,
nhà nghiên cứu... đƣa ra các khái niệm hay định nghĩa văn
hóa khác nhau. Nhƣng tựu chung lại chúng ta có thể hiểu
rằng với nghĩa chung nhất Văn hóa là toàn bộ các giá trị
vật chất, tinh thần do con người và xã hội tạo ra và phương
thức tạo ra chúng cùng với các giá trị tiềm ẩn của nó.
1.1.1.2. Các đặc điểm tiêu biểu của văn hóa
Văn hóa có những đặc điểm cơ bản sau:
* Tính hệ thống là đặc trƣng hàng đầu của văn hóa ("văn
hóa là một hệ thống hữu cơ..."). Chính nhờ có tính hệ thống
mà văn hóa, với tƣ cách là một đối tƣợng bao trùm mọi
hoạt động của xã hội, thực hiện đƣợc một trong ba chức
năng cơ bản của mình là chức năng tổ chức xã hội. Chính
văn hóa thƣờng xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung
cấp cho xã hội mọi phƣơng tiện cần thiết để ứng phó với
môi trƣờng tự nhiên và xã hội của mình.
* Tính giá trị là đặc trƣng thứ hai của văn hóa ("văn hóa
là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần..."). Văn
hóa có nghĩa là "trở thành đẹp, thành có giá trị". Văn hóa
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chỉ chứa cái đẹp, chứa các giá trị. Nó là thƣớc đo mức độ
nhân bản của xã hội và con ngƣời. Đặc trƣng tính giá trị
cho phép phân biệt văn hóa với hậu quả của văn hóa hoặc
những hiện tƣợng phi văn hóa.
Các giá trị văn hóa theo chất liệu có thể chia thành giá
trị vật chất và giá trị tinh thần; theo ý nghĩa có thể chia
thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm
mĩ (chân, thiện, mĩ); theo thời gian có thể chia thành giá trị
vĩnh cửu và giá trị nhất thời. Trong các giá trị nhất thời lại
có thể phân biệt giá trị đã lỗi thời, giá trị hiện hành và giá
trị đang hình thành. Sự phân biệt các loại giá trị theo thời
gian cho phép ta có đƣợc cái nhìn biện chứng và khách
quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tƣợng;
tránh đƣợc những xu hƣớng cực đoan - phủ nhận sạch trơn
hoặc tán dƣơng hết lời.
Nhờ vậy mà về mặt đồng đại, cùng một hiện tƣợng có
thể có giá trị nhiều hay ít tùy theo góc nhìn, theo bình diện
đƣợc xem xét. Về mặt lịch đại, cùng một hiện tƣợng vào
những thời điểm lịch sử khác nhau sẽ có thể có hay không
có giá trị tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa của từng giai
đoạn. Muốn kết luận một hiện tƣợng, sự vật có thuộc phạm
trù văn hóa hay không phải xem xét mối tƣơng quan giữa
mức độ "giá trị " và "phi giá trị " của chúng. Áp dụng vào
Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của
Nho giáo, triều đại nhà Triệu, nhà Hồ, nhà Nguyễn.. đều
đòi hỏi một tƣ duy biện chứng nhƣ thế.
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* Tính lịch sử là đặc trƣng thứ ba của văn hóa ("văn
hóa... do con ngƣời... tích lũy qua quá trình hoạt động thực
tiễn...)". Tính lịch sử của văn hóa thể hiện ở chỗ nó bao giờ
cũng hình thành trong một quá trình và đƣợc tích luỹ qua
nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề dày, một
chiều sâu; và chính nó buộc văn hóa thƣờng xuyên tự điều
chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị.
Tính lịch sử của văn hóa đƣợc duy trì bằng truyền thống
văn hóa. Truyền thống (truyền = chuyển giao, thống = nối
tiếp) là cơ chế tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm qua
không gian và thời gian trong cộng đồng. Truyền thống văn
hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm
tập thể) thể hiện dưới những khuôn mẫu xã hội được tích
lũy và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và
thời gian và được cố định hoá dưới dạng ngôn ngữ, phong
tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận...
* Tính nhân văn (văn hóa... do con ngƣời sáng tạo... ).
Nó là một hiện tƣợng xã hội, là sản phẩm hoạt động thực
tiễn của con ngƣời. Nói một cách hình tƣợng, văn hóa là cái
tự nhiên đã đƣợc biến đổi dƣới tác động của con ngƣời, là
"phần giao" giữa tự nhiên và con ngƣời. Đặc trƣng này cho
phép phân biệt văn hóa với những giá trị tự nhiên chƣa
mang dấu ấn sáng tạo của con ngƣời (nhƣ các tài nguyên
khoáng sản trong lòng đất). Sự tác động của con ngƣời đối
với tự nhiên có thể mang tính vật chất (nhƣ việc luyện
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quặng để chế tạo đồ dùng, đẽo gỗ tạc tƣợng) hoặc mang
tính tinh thần (nhƣ việc đặt tên, tạo truyền thuyết cho các
cảnh quan thiên nhiên: vịnh Hạ Long, núi Ngũ Hành Sơn,
hòn Vọng Phu...).
1.1.1.3. Vai trò của văn hóa
Thứ nhất: Văn hóa là nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát
triển xã hội
Chìa khóa của sự phát triển, cũng nhƣ phát triển bền
vững bao gồm những nhân tố nhƣ: nguồn lực tài nguyên
thiên nhiên, nguồn vốn, nguồn khoa học công nghệ, nguồn
lực con ngƣời, trong đó nguồn lực con ngƣời đóng vai trò
chủ chốt. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển bền vững ở
Việt Nam đã nêu lên 8 nguyên tắc chính cần thực hiện
trong quá trình phát triển, thì nguyên tắc đƣợc nêu ra đầu
tiên là con ngƣời, nguồn lực con người có vai trò quyết
định, đây là chìa khoá của mọi chìa khoá. Con ngƣời là
trung tâm của phát triển bền vững. Đáp ứng ngày càng đầy
đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân
dân, xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ và văn minh là nguyên tắc nhất quán trong mọi giai
đoạn phát triển.
Vì vậy có thể nhận thấy việc xây dựng con ngƣời mới,
có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, vừa hồng vừa chuyên
là rất cần thiết trong quá trình phát triển bền vững.
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Thứ hai: Hệ giá trị văn hóa điều tiết, cải biến sự phát
triển của xã hội
Điều tiết xã hội: Với hệ giá trị tốt đẹp chân thiện mỹ của
mình, văn hóa luôn làm tròn trách nhiệm của mình đối với
việc điều tiết sự vận hành của xã hội.
Cải biến xã hội: ứng với nó là văn hóa chính trị, văn hóa
pháp quyền, văn hóa quản lý xã hội, văn hóa dân chủ, văn
hóa công dân, văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa
đối thoại, văn hóa lối sống và nếp sống, văn hóa giáo dục,
văn hóa môi trƣờng…
Văn hóa góp phần giữ ổn định xã hội trong giai đoạn
phát triển bền vững hiện nay.
Điều quan trọng nhất khi nói văn hóa là nền tảng tinh
thần bởi văn hóa có chức năng định hình các giá trị, chuẩn
mực trong đời sống xã hội, chi phối các hành vi của mỗi
ngƣời và toàn xã hội. Với tính lịch sử, các giá trị, chuẩn
mực đó đƣợc truyền bá, lƣu giữ, chắt lọc và phát triển trong
tiến trình lịch sử của dân tộc, trở thành hệ thống các giá trị
đặc trƣng cho một dân tộc, bao gồm chính trị, đạo đức, luật
pháp, khoa học, văn học, nghệ thuật, các thể chế, thiết chế
văn hóa, tập quán, lối sống, tạo nên cái cốt, cái hồn, bản sắc
văn hóa của mỗi dân tộc. Chẳng hạn, khi nói bản sắc văn
hóa của con ngƣời Việt Nam, chúng ta đặt lên hàng đầu
lòng yêu nƣớc với những khía cạnh nhƣ yêu quê hƣơng, xứ
sở; lấy dân làm gốc; trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc; bảo
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vệ chủ quyền, lãnh thổ; chiến đấu vì độc lập, tự do. Những
giá trị đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp đƣợc truyền bá,
kế thừa và phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác trong
tiến trình lịch sử của dân tộc.
Thứ ba: Hệ giá trị văn hóa tốt đẹp của văn hóa tác động
mạnh đến quá trình phát triển xã hội trong giai đoạn phát
triển bền vững.
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện mục tiêu
dân giàu, nƣớc mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh. Tinh thần nhân văn nhân đạo xây dựng một xã hội
toàn diện hơn
1.1.2. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA
Hiện nay, giới nghiên cứu còn có nhiều ý kiến khác nhau
trong việc xác định văn hoá có những chức năng gì. Ðứng
từ góc độ bản chất của văn hoá xem văn hoá là một tổng
thể của rất nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, sản
xuất, sáng tạo ra các sản phẩm văn hoá hữu thể và vô thể
nhằm tác động tới con ngƣời và xã hội với mục đích cao cả
nhất là vì sự phát triển và hoàn thiện con ngƣời và xã hội
thì, văn hoá có 5 chức năng là: chức năng tổ chức, chức
năng điều chỉnh, chức năng giao tiếp, chức năng giáo dục;
chức năng nhận thức; chức năng dự báo; chức năng thẩm
mỹ và chức năng giải trí.
Nội dung cơ bản của các chức năng đó nhƣ sau:
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1.1.2.1. Chức năng tổ chức
Xã hội loài ngƣời đƣợc tổ chức theo những cách thức
đặc biệt thành những làng xã, quốc gia, đô thị, hội đoàn,
tổ nhóm, v.v. mà giới động vật chƣa hề biết tới - đó là
nhờ văn hóa. Làng xã, quốc gia, đô thị… của mỗi dân tộc
lại cũng khác nhau - cái đó cũng do sự chi phối của văn
hóa. Chính tính hệ thống của văn hóa là cơ sở cho chức
năng này.
1.1.2.2.Chức năng điều chỉnh
Mọi sinh vật đều có khả năng thích nghi với môi trƣờng
xung quanh bằng cách tự biến đổi mình sao cho phù hợp
với tự nhiên qua cơ chế di truyền và chọn lọc tự nhiên. Con
ngƣời thì hành xử theo một cách thức hoàn toàn khác hẳn:
dùng văn hóa để biến đổi tự nhiên phục vụ cho mình bằng
cách tạo ra đồ ăn, quần áo, nhà cửa, vũ khí, máy móc, thuốc
men… Tính giá trị là cơ sở cho chức năng điều chỉnh của
văn hóa. Nhờ có chức năng điều chỉnh, văn hóa trở
thành mục tiêu và động lực của sự phát triển trong xã hội
loài ngƣời.
1.1.2.3. Chức năng giao tiếp
Một trong những đặc điểm khu biệt con ngƣời với động
vật là ở sự hợp quần thành xã hội, mà xã hội không thể
hình thành và tồn tại đƣợc nếu thiếu sự giao tiếp. Văn hóa
tạo ra những điều kiện và phƣơng tiện (nhƣ ngôn ngữ và
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các hệ thống ký hiệu) cho sự giao tiếp ấy, văn hóa là môi
trƣờng giao tiếp của con ngƣời. Đến lƣợt mình, văn hóa
cũng là sản phẩm của giao tiếp: các sản phẩm của văn hóa
còn có thể đƣợc tạo ra bằng hoạt động của các cá nhân
riêng rẽ chứ bản thân văn hóa thì chỉ có thể là sản phẩm của
hoạt động xã hội mà thôi. Tính nhân sinh là cơ sở cho chức
năng giao tiếp của văn hóa.
1.1.2.4. Chức năng giáo dục
Là chức năng mà văn hoá thông qua các hoạt động, các
sản phẩm của mình nhằm tác động một cách có hệ thống
đến sự phát triển tinh thần, thể chất của con ngƣời, làm cho
con ngƣời dần dần có những phẩm chất và năng lực theo
những chuẩn mực xã hội đề ra. Văn hoá thực hiện chức
năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn định là
truyền thống văn hoá mà còn bằng cả những giá trị đang
hình thành. Các giá trị này tạo thành một hệ thống chuẩn
mực mà con ngƣời hƣớng tới. Nhờ vậy, văn hoá đóng vai
trò quyết định trong việc hình thành nhân cách ở con ngƣời,
trong việc "trồng ngƣời". Với chức năng giáo dục, văn hoá
tạo nên sự phát triển liên tục của lịch sử mỗi dân tộc cũng
nhƣ lịch sử nhân loại. Văn hoá duy trì và phát triển bản sắc
dân tộc và là cầu nối hữu nghị gắn bó các dân tộc, gắn kết
các thế hệ trong mục tiêu hƣớng đến cái Chân - Thiện Mỹ. Văn hoá là "gien" xã hội di truyền phẩm chất cộng
đồng ngƣời lại cho các thế hệ sau.
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1.1.2.5. Chức năng nhận thức
Là chức năng đầu tiên, tồn tại trong mọi hoạt động văn
hoá. Bởi, con ngƣời không có nhận thức thì không thể có
bất cứ một hành động văn hoá nào. Nhƣng quá trình nhận
thức này của con ngƣời trong các hoạt động văn hóa lại
đƣợc thông qua đặc trƣng, đặc thù của văn hóa. Nâng cao
trình độ nhận thức của con ngƣời chính là phát huy những
tiềm năng ở con ngƣời.
1.1.2.6. Chức năng thẩm mỹ
Cùng với nhu cầu hiểu biết, con ngƣời còn có nhu cầu
hƣởng thụ, hƣớng tới cái đẹp. Con ngƣời nhào nặn hiện
thực theo quy luật của cái đẹp cho nên văn hóa phải có
chức năng này. Nói cách khác, văn hoá là sự sáng tạo của
con ngƣời theo quy luật của cái đẹp, trong đó, văn học nghệ
thuật là biểu hiện tập trung nhất sự sáng tạo ấy. Với tƣ cách
là khách thể của văn hóa, con ngƣời tiếp nhận chức năng
này của văn hóa và tự thanh lọc mình theo hƣớng vƣơn tới
cái đẹp và khắc phục cái xấu trong mỗi ngƣời.
1.1.2.7. Chức năng giải trí
Trong cuộc sống, ngoài hoạt động lao động và sáng tạo,
con ngƣời còn có nhu cầu giải trí. Các hoạt động văn hoá,
câu lạc bộ, bảo tàng, lễ hội, ca nhạc,... sẽ đáp ứng đƣợc các
nhu cầu ấy. Nhƣ vậy, sự giải trí bằng các hoạt động văn
hoá là bổ ích, cần thiết, góp phần giúp cho con ngƣời lao
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động sáng tạo có hiệu quả hơn và giúp con ngƣời phát triển
toàn điện.
Với các chức năng trên, chứng tỏ văn hoá có một đời
sống riêng, quy luật hoạt động riêng nhƣng lại không nằm
ngoài kinh tế và chính trị. Vì sự phát triển và hoàn thiện
con ngƣời và xã hội là mục tiêu cao cả của văn hoá.
1.1.3. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA
Văn hóa là một phạm trù phức tạp và đa dạng. Để hiểu bản
chất của văn hóa, cần xem xét các yếu tố cấu thành văn hóa.
Dựa vào khái niệm về văn hóa, có thể chia văn hóa thành hai
lĩnh vực cơ bản là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.
Văn hóa vật chất: là toàn bộ những giá trị sáng tạo đƣợc
thể hiện trong các của cải vật chất do con ngƣời tạo ra. Đó
là các sản phẩm hàng hóa, công cụ lao động, tƣ liệu tiêu
dùng, cơ sở hạ tầng kinh tế nhƣ giao thông, thông tin,
nguồn năng lƣợng; cơ sở hạ tầng xã hội nhƣ chăm sóc sức
khỏe, nhà ở, hệ thống giáo dục và cơ sở hạ tầng tài chính
nhƣ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính trong xã hội.
Văn hóa vật chất đƣợc thể hiện qua đời sống vật chất của
quốc gia. Chính vì vậy văn hóa vật chất sẽ ảnh hƣởng to
lớn đến trình độ dân trí, lối sống của các thành viên trong
nền kinh tế đó. Một điểm lƣu ý khi xem xét đến văn hóa vật
chất, chúng ta xem xét cách con ngƣời làm ra những sản
phẩm vật chất thể hiện ở tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, ai
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làm ra chúng và tại sao. Tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đã
ảnh hƣởng đến mức sống và giúp giải thích những giá trị và
niềm tin của xã hội.
Ví dụ, nếu là một quốc gia có tiến bộ kỹ thuật, con ngƣời
sẽ ít tin vào số mệnh và họ tin tƣởng rằng có thể kiểm soát
những điều xảy ra đối với họ. Những giá trị của họ cũng
thiên về vật chất bởi vì họ có mức sống cao hơn. Nhƣ vậy,
một nền văn hóa vật chất thƣờng đƣợc coi là kết quả của
công nghệ và liên hệ trực tiếp với việc xã hội đó tổ chức
hoạt động kinh tế của mình nhƣ thế nào.
Văn hóa tinh thần: là toàn bộ những hoạt động tinh thần
của con ngƣời và xã hội bao gồm kiến thức, các phong tục,
tập quán, thói quen, cách ứng xử, ngôn ngữ (bao gồm cả
ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời), các giá trị và thái
độ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, giáo dục,
các phƣơng thức giao tiếp và cách thức tổ chức xã hội.
Kiến thức là nhân tố hàng đầu của văn hóa, thƣờng đƣợc đo
một cách hình thức bằng trình độ học vấn, trình độ tiếp thu
và vận dụng kiến thức khoa học, hệ thống kiến thức đƣợc
con nguời phát minh, nhận thức và đƣợc tích lũy lại, bổ
sung nâng cao và không ngừng đổi mới qua các thế hệ.
Văn hóa là một khái niệm đa dạng và phức tạp. Để
hiểu bản chất của văn hóa cần phải xác định các yếu tố
cấu thành văn hóa. Sau đây là các yếu tố cơ bản tạo nên
văn hóa:
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Phong tục tập quán là những quy ƣớc thông thƣờng của
cuộc sống hàng ngày nhƣ nên mặc nhƣ thế nào, cách sử
dụng các đồ ăn uống trong bữa ăn, cách xử sự với những
ngƣời xung quanh, cách sử dụng thời gian… Phong tục tập
quán là những hành động ít mang tính đạo đức. Sự vi phạm
phong tục tập quán không phải là vấn đề quan trọng, ngƣời
vi phạm chỉ bị coi là không biết cách cƣ xử chứ ít khi bị coi
là hƣ hỏng hay xấu xa. Vì thế, ngƣời nƣớc ngoài có thể
đƣợc tha thứ cho việc vi phạm phong tục tập quán khi lần
đầu tiên họ đến một nƣớc khác.
Thói quen và cách ứng xử. Tập tục có ý nghĩa lớn hơn
nhiều so với tập quán, nó là những quy tắc đƣợc coi là
trọng tâm trong đời sống xã hội, việc làm trái tập tục có thể
gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn nhƣ tập tục bao
gồm các yếu tố nhƣ sự lên án các hành động trộm cắp,
ngoại tình, loạn luân, giết ngƣời. Ở nhiều xã hội, một số tập
tục đã đƣợc cụ thể hóa trong luật pháp. Thói quen là những
cách thực hành phổ biến hoặc đã hình thành từ trƣớc. Cách
cƣ xử là những hành vi đƣợc xem là đúng đắn trong một xã
hội riêng biệt. Thói quen thực hiện cách sự vật đƣợc làm,
cách cƣ xử đƣợc dùng khi thực hiện chúng.
Ví dụ, thói quen ở Mỹ là ăn món chính trƣớc khi ăn món
tráng miệng. Khi thực hiện thói quen này, họ dùng dao và
dĩa ăn hết thức ăn trên dĩa và không nói khi có thức ăn
trong miệng. Ở nhiều nƣớc trên thế giới, thói quen và cách
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cƣ xử hoàn toàn khác nhau. Ở các nƣớc La tinh có thể chấp
nhận việc đến trễ, nhƣng ở Anh và Pháp, sự đúng giờ là giá
trị. Ngƣời Mỹ thƣờng sử dụng phấn bột khi tắm nhƣng
ngƣời Nhật cảm thấy nhƣ thế là làm bẩn lại.
Giá trị và thái độ. Giá trị là những niềm tin và chuẩn
mực chung cho một tập thể ngƣời đƣợc các thành viên chấp
nhận, còn thái độ là sự đánh giá, sự cảm nhận, sự phản ảnh
trƣớc một sự vật dựa trên các giá trị. Ví dụ, thái độ của
nhiều quan chức tuổi trung niên của Chính phủ Nhật Bản
với hàng hóa của nƣớc ngoài không thiện chí lắm, họ cho
rằng dùng hàng nƣớc ngoài là không yêu nƣớc. Thái độ có
nguồn gốc từ những giá trị, ví dụ ngƣời Nga tin tƣởng rằng
cách nấu ăn của McDonald là tốt nhất đối với họ (giá trị) và
do đó vui lòng đứng xếp hàng dài để ăn (thái độ).
Ngôn ngữ là một yếu tố hết sức quan trọng của văn hoá
vì nó là phƣơng tiện sử dụng để truyền thông tin và ý tƣởng
giúp con ngƣời hình thành nên cách nhận thức về thế
giới và có tác dụng định hình đặc điểm văn hoá của con
ngƣời. Ở những nƣớc có nhiều ngôn ngữ ngƣời ta thấy có
nhiều nền văn hoá. Ví dụ, ở Canada có 2 nền văn hoá: nền
văn hoá tiếng Anh và nền văn hoá tiếng Pháp.
Tuy nhiên, không phải lúc nào sự khác biệt về ngôn ngữ
cũng dẫn đến sự khác biệt về xã hội. Trong hoạt động kinh
doanh, nhất là kinh doanh quốc tế, sự hiểu biết về ngôn ngữ
địa phƣơng, về những thành ngữ và cách nói xã giao hàng
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ngày, về dịch thuật là rất quan trọng. Một công ty đã không
thành công khi quảng cáo bột giặt của mình đã đặt hình ảnh
quần áo sạch sẽ ở bên phải vì ở nƣớc này ngƣời ta đọc từ
phải qua trái, và điều đó đƣợc hiểu là xà phòng làm bẩn
quần áo.
Bản thân ngôn ngữ cũng rất đa dạng, nó bao gồm ngôn
ngữ có lời (verbal language) và ngôn ngữ không lời (nonverbal language). Thông điệp đƣợc chuyển giao bằng nội
dung của từ ngữ, bằng cách diễn tả các thông tin đó (âm
điệu, ngữ điệu…) và bằng các phƣơng tiện không lời nhƣ
cử chỉ, tƣ thế, ánh mắt, nét mặt…
Ví dụ, một cái gật đầu là dấu hiệu của sự đồng ý, một cái
nhăn mặt là dấu hiệu của sự khó chịu. Tuy nhiên, một số
dấu hiệu của ngôn ngữ cử chỉ lại bị giới hạn về mặt văn
hoá. Chẳng hạn trong khi phần lớn ngƣời Mỹ và châu Âu
khi giơ ngón tay cái lên sẽ hàm ý “mọi thứ đểu ổn” thì ở
Hy Lạp, dấu hiệu đó lại có ý khiêu dâm. Thẩm mỹ liên
quan đến thị hiếu nghệ thuật của văn hoá, các giá trị thẩm
mỹ đƣợc phản ảnh qua các hoạt động nghệ thuật nhƣ: hội
hoạ, điêu khắc, điện ảnh, văn chƣơng, âm nhạc, kiến trúc…
Tôn giáo và tín ngưỡng. Tôn giáo ảnh hƣởng lớn đến
cách sống, niềm tin, giá trị và thái độ, thói quen làm việc và
cách cƣ xử của con ngƣời trong xã hội đối với nhau và với
xã hội khác. Chẳng hạn, ở những nƣớc theo Đạo Hồi, vai
trò của ngƣời phụ nữ bị giới hạn trong gia đình; giáo hội
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Thiên chúa giáo đến tận bây giờ vẫn tiếp tục cấm sử dụng
các biện pháp tránh thai. Thói quen làm việc chăm chỉ của
ngƣời Mỹ là đƣợc ảnh hƣởng từ lời khuyên của đạo tin lành.
Các nƣớc châu Á chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của Đạo Khổng
nên coi trọng đạo đức làm việc. Thói quen ăn kiêng của một
số tôn giáo ảnh hƣởng từ thói quen làm việc.
Giáo dục là yếu tố quan trọng để hiểu văn hoá. Trình độ
cao của giáo dục thƣờng dẫn đến năng suất cao và tiến bộ
kỹ thuật. Giáo dục cũng giúp cung cấp những cơ sở hạ tầng
cần thiết để phát triển khả năng quản trị. Sự kết hợp giáo
dục trong nhà trƣờng và giáo dục ở gia đình, xã hội giúp
con ngƣời có những giá trị và chuẩn mực xã hội nhƣ tôn
trọng ngƣời khác, tuân thủ luật pháp, trung thực, gọn gàng,
ngăn nắp, đúng giờ… những nghĩa vụ cơ bản của công dân,
những kỹ năng cần thiết.
Việc đánh giá kết quả học tập bằng điểm số hoặc
phân loại giáo dục cho học sinh thấy giá trị thành công của
mỗi cá nhân và khuyến khích tin thần cạnh tranh ở học sinh.
Trình độ giáo dục của một cộng đồng có thể đánh giá qua tỷ
lệ ngƣời biết đọc, biết viết, tỷ lệ ngƣời tốt nghiệp phổ thông,
trung học hay đại học…
1.2. KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA THỂ THAO
1.2.1. KHÁI NIỆM VĂN HÓA THỂ THAO
Con ngƣời vốn là chủ thể nhận thức, luôn ý thức rằng
văn hóa tham gia vào mọi quá trình hoạt động của con
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ngƣời và sự tham gia đó đƣợc thể hiện rõ nét tạo thành các
lĩnh vực văn hóa đặc thù nhƣ: văn hóa chính trị, văn hóa xã
hội, văn hóa giáo dục, văn hóa học đƣờng, văn hóa gia
đình, văn hóa du lịch... văn hóa thể thao.
Thể thao đƣợc bắt nguồn từ văn hóa thể chất, vì vậy để
xác định khái niệm văn hóa thể thao trƣớc hết chúng ta phải
hiểu khái niệm văn hóa thể chất (thể dục thể thao).
1.2.1.1. Văn hóa thể chất (thể dục thể thao)
Văn hóa thể chất là hiện tƣợng văn hóa có từ lâu
đời, nhƣng trên thế giới thuật ngữ này mới đƣợc sử dụng từ
cuối thế kỷ 19. Để hiểu rõ văn hóa thể chất, trƣớc hết cần
phải hiểu đƣợc khái niệm: văn hóa và để hiểu sâu hơn khái
niệm văn hóa, cần làm rõ khái niệm tự nhiên.
Tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại ngoài ý thức
con người không phụ thuộc vào con người, không là kết
quả của hoạt động con người. Thế giới tự nhiên vận động
theo những quy luật tự nhiên của nó.
Văn hoá là phƣơng thức và kết quả của hoạt động
cải tạo thế giới tự nhiên và xã hội của con ngƣời, nghĩa là
những hoạt động nhằm cải tạo tự nhiên bắt tự nhiên phải
thoả mãn nhu cầu của con ngƣời. Trong quá trình tác động
vào giới tự nhiên con ngƣời đã nhận thức đƣợc mối quan hệ
nhân quả đó là sự chuẩn bị trƣớc cho lao động sẽ mang lại
hiệu quả cao hơn. Và con ngƣời không những chỉ chuẩn bị
37

về các kỹ thuật, thao tác lao động và còn chuẩn bị cả về
mặt thể chất. Trong quá trình tác động vào giới tự nhiên
của con ngƣời đó nảy một loại hoạt động đặc biệt nhằm
hoàn thiện ngay chính bản than con ngƣời và cải tạo ngay
phần tự nhiên trong con ngƣời. Hoạt động đó đƣợc gọi là
văn hoá thể chất hay thể dục thể thao.
Vì vậy, văn hoá thể chất là một nhân tố xã hội tác động
điều khiển sự phát triển thể chất. Văn hoá thể chất là một
hoạt động đặc biệt. Cho nên khi phân tích TDTT nhƣ một
hoạt động xuất phát từ ba luận điểm:
- TDTT là một hoạt động.
- TDTT là một tổng hoà những giá trị vật chất và tinh
thần do con ngƣời sáng tạo ra để hoạt động.
- TDTT là kết quả của hoạt động.
TDTT là một hoạt động.
Đối tƣợng hoạt động của TDTT là phát triển thể chất con
ngƣời. Song văn hóa thể chất là một hoạt động có cơ sở đặc
thù là sự vận động tích cực hợp lý của con ngƣời. Nói cách
khác để văn hoá thể chất là những hình thức hoạt động vận
động hợp lý (hoạt động có dấu hiệu bản chất là những động
tác đƣợc tổ chức thành một hệ thống). Văn hóa thể chất
không phải là toàn bộ các hình thức hoạt động, mà chỉ bao
gồm những hình thức, về nguyên tắc cho phép hình thành
tốt nhất những kỹ năng, kỹ xảo vận động cần thiết cho
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cuộc sống và sự phát triển các năng lực thể chất quan
trọng, tối ưu hóa trạng thái sức khoẻ và khả năng làm
việc.
Thành phần cơ bản của văn hóa thể chất khi xem xột
nhƣ một hoạt động là bài tập thể chất.
Bài tập thể chất có nguồn gốc từ lao động, ra đời từ cổ
xƣa. Chúng mang theo đặc điểm của chân tay và mang tính
thực dụng trực tiếp từ những ngày đầu của quá trình phát
triển. Tiếp đó văn hóa thể chất ngày càng có thêm hình
thức vận động mới đƣợc "thiết kế" để đáp ứng nhu cầu giải
quyết các nhiệm vụ văn hoá, giáo dục, giáo dƣỡng, củng cố
sức khoẻ, và bài tập thể chất dần mất đi tính thực dụng trực
tiếp, nhƣng không có nghĩa là mối quan hệ văn hóa thể chất
và lao động bị xóa bỏ. Theo quan điểm thực dụng thì văn
hóa thể chất là một hoạt động sẽ tồn tại mãi mãi với lao
động không bao giờ mất đi và văn hóa thể chất mãi vẫn là
phƣơng tiện chuẩn bị trƣớc cho thực tiễn lao động. Với
quan điểm này, văn hóa thể chất là một hoạt động chuẩn bị.
Kết quả của hoạt động này là trình độ chuẩn bị thể lực. Nó
là cơ sở cho việc tiếp thu có kết quả các thao tác lao động,
lao động có năng xuất, hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận
động, phát triển tố chất thể lực và khả năng làm việc cao.
Ngoài lao động, bài tập thể chất còn đƣợc nảy sinh và phát
triển từ các lễ hội, tôn giáo (những động tác có tính chất
tƣợng trƣng để biểu thị tình cảm, nỗi vui buồn, sự sùng bái
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thần linh) và yếu tố quân sự, các trò vui chơi giải trí và các
bài tập rèn luyện thân thể để phòng chữa một số bệnh nữa.
Văn hoá thể chất là tổng hoà những giá trị vật chất và
tinh thần được sáng tạo ra trong xã hội để đảm bảo hiệu
quả cần thiết của hoạt động này.
Trong mỗi thời kỳ phát triển của văn hóa thể chất, những
giá trị này (vật chất và tinh thần) trở thành đối tƣợng hoạt
động, tiếp thu, sử dụng của những ngƣời tham gia hoạt
động văn hóa thể chất (ở đây muốn đề cập đến những
phương tiện, phương pháp tập luyện được sử dụng rộng rãi
như TDTT, trò chơi vận động và rất nhiều BTTC khác).
Trên con đƣờng phát triển lâu dài của mình, nội dung và
hình thức của văn hóa thể chất dần dần đƣợc phân hoá đối
với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội và hoạt
động (giáo dƣỡng, sản xuất, nghỉ ngơi giải trí, y học...). Do
vậy đã hình thành lên những bộ phận văn hóa thể chất có ý
nghiã xã hội (văn hóa thể chất trƣờng học, văn hóa thể chất
sản xuất, đời sống...). Hiệu lực của những bộ phận văn hóa
thể chất này là tổng hợp những phƣơng pháp, phƣơng tiện
giải quyết các nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng tăng cường
sức khoẻ ngày càng tăng. Đồng thời ý nghĩa của từng bộ
phận văn hóa thể chất cũng tăng lên tƣơng ứng.
Ngoài những giá trị kể trên, văn hóa thể chất còn có
những giá trị quan trọng khác nhau nhƣ kiến thức khoa học,
thực dụng chuyên môn, những nguyên tắc, quy tắc và
40

phƣơng pháp sử dụng. Bài tập thể chất, những tiêu chuẩn
đạo đức, những thành tích thể thao.
Về các giá trị vật chất, đó là những điều kiện đƣợc tạo ra
phục vụ cho hoạt động văn hóa thể chất trong xã hội nhƣ;
các tác phẩm nghệ thuật về TDTT các công trình thể thao,
trang thiết bị tập luyện... mà ta không thể kể siết.
Văn hoá thể chất là kết quả của hoạt động.
Đó chính là những kết quả sử dụng những giá trị vật
chất và tinh thần kể trên trong xã hội. Trong số những kết
quả này phải kể đến trƣớc tiên đó là trình độ chuẩn bị thể
lực, mức độ hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận động, mức độ
phát triển khả năng vận động, thành tích thể thao và những
kết quả hữu ích khác đối với văn hoá và cá nhân.
Kết quả hiện thực bản chất nhất của việc sử dụng các giá
trí văn hoá thể chất trong đời sống xã hội là số ngƣời đạt
đƣợc chỉ tiêu hoàn thiện thể chất.
Hoàn thiện thể chất là mức độ hợp lý của trình độ chuẩn
bị thể lực chung và phát triển thể lực cân đối. Mức độ hợp
lý này phù hợp với yêu cầu của lao động và những hoạt
động sống khác, phản ánh mức độ phát triển tƣơng đối cao
năng khiếu thể chất cá nhân, phù hợp với quy luật phát
triển toàn diện nhân cách và bảo vệ sức khoẻ lâu dài.
Như vậy, văn hóa thể chất là một bộ phận của nền văn
hoá xã hội, một loại hình hoạt động mà phương tiện cơ bản
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là các bài tập thể lực nhằm tăng cường thể chất cho con
người, nâng cao thành tích thể thao, góp phần làm phong
phú sinh hoạt văn hóa và giáo dục con người phát triển cân
đối hợp lý.
1.2.1.2. Văn hóa thể thao
Văn hoá thể chất là một bộ phận hữu cơ của nền văn hoá
xã hội, có nội dung cấu trúc đặc biệt qua việc sử dụng hợp
lý sự vận động nhƣ một phƣơng tiện hiệu quả để chuẩn bị
thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống. Điều hoà
và phát triển tình trạng sức khoẻ của con ngƣời bao gồm;
các hình thức vận động có mục đích, sự tổng hợp các thành
tựu khoa học xã hội, tự nhiên trong việc hình thành hệ
thống những phƣơng tiện, phƣơng pháp và điều kiện nhằm
phát triển khả năng hoạt động của các thế hệ trong xã hội
nhân đạo chân chính. Ngoài ra để đánh giá và khẳng định
những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động vận động (văn hóa
thể chất) thông qua các chỉ tiêu về thể chất và tinh thần, từ
cổ xƣa con ngƣời đã tiến hành tổ chức hoạt động thi đấu để
đánh giá, so sánh sự hơn kém về thể chất và tinh thần của
con ngƣời lúc bấy giờ. Mầm mống của thể thao đã nẩy sinh
chính từ thực tế đó và đƣợc kết hợp ngay trong quá trình
lao động ban đầu còn rất đơn giản (đƣợc thể hiện qua Thế
vận hội Olympic cổ đại năm 776 trƣớc công nguyên, chỉ có
ít môn thể thao đƣợc tham gia tranh tài) và đến ngày nay nó
đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu đƣợc trong đời
sống của con ngƣời- đó là thi đấu thể thao
42

Tuy nhiên trong các chế độ xã hội khác nhau thì vai trò
giá trị thực tế của thể thao phụ thuộc vào những điều kiện
sống cơ bản của nó. Điều kiện sống xã hội quy định đặc
điểm sử dụng hoạt động và phát triển thể thao. Tuỳ thuộc
vào những điều kiện ấy mà kết quả thực tế tác động của thể
thao tới con ngƣời và xã hội có sự khác nhau. Ngày nay thể
thao đã trở thành bộ phận không thể thiếu ở mỗi quốc gia,
mỗi dân tộc vì giá trị to lớn của nó.
Thể thao là một bộ phận của TDTT xã hội thực hiện
chức năng mở rộng giới hạn khả năng thể chất và tinh thần
con ngƣời. Trong xã hội, thể thao lại gồm hai lĩnh vực là
thể thao cho mọi ngƣời (thể thao quần chúng) và thể thao
thành tích cao (thể thao đỉnh cao).
+ Thể thao cho mọi người, khác với thể thao thành tích
cao ở mức độ thành tích cần vƣơn tới. Thể thao thành tích
cao lấy kỷ lục nhân loại, kỷ lục châu lục, khu vực làm đích
phấn đấu. Trong khi đó mục đích thể thao quần chúng đƣợc
xác định phù hợp với khả năng cá nhân. Vấn đề cơ bản của
thể thao quần chúng là sức khoẻ, là trình độ chuẩn bị thể
lực chung. Nhƣ vậy thể thao là phƣơng pháp, các buổi tập
thể thao vì sức khoẻ chịu sự chi phối của hoạt động nghề
nghiệp (lao động, học tập).
+ Thể thao thành tích cao có mục đích trực tiếp là thành
tích tuyệt đối. Hoạt động thể thao thành tích cao chiếm một
giai đoạn lớn trong cuộc đời vận động viên. Đối với họ
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hoạt động thể thao chiếm ƣu thế trong chế độ sống. Cuộc
sống của vận động viên cấp cao phải đƣợc tổ chức đặc biệt
phù hợp với hệ thống tập luyện và thi đấu. Đối với vận
động viên thể thao thành tích cao, thể thao là nghệ nghiệp.
Hiện nay thể thao thành tích cao bao gồm 2 loại hình
tiêu biểu đó là thể thao chuyên nghiệp và thể thao nhà
nghề.
Thể thao chuyên nghiệp bao gồm các môn thể thao cơ
bản trên thế giới nhƣ các môn thể thao giải trí, các môn thể
thao trong chƣơng trình thi đấu Olympic và thế giới v.v.
Các môn thể thao này đạt tới trình độ chuyên nghiệp hóa về
quá trình đào tạo vận động viên. Hệ thống quản lý, tổ chức
thi đấu… đều đạt tới trình độ cao. Các vận động viên muốn
trở thành vận động viên chuyên nghiệp hoặc tham gia các
giải đấu chuyên nghiệp cũng phải đạt thành tích đến một
giới hạn nhất định. Ví dụ, thông thƣờng, để giành quyền
vào chơi Grand Slam ở cấp chuyên nghiệp, một vận động
viên Quần vợt phải có xếp hạng vào khoảng 150 thế giới
trở lên. Tuy nhiên ở mỗi môn thể thao đều có các quy định
hay luật lệ riêng, nhƣng mọi hoạt động từ khâu tổ chức
giải, hệ thống thi đấu đến hệ thống phục vụ cho hoạt động
của nó đều có tính chuyên nghiệp cao.
Thể thao nhà nghề hiện nay đƣợc phát triển mạnh mẽ ở
các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Anh v.v. Hệ thống hiệp hội thể
thao nhà nghề đƣợc phát triển mạnh nhƣ: Hiệp hội bóng rổ
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nhà nghề, Hiệp hội quần vợt nhà nghề, Hiệp hội Bóng đá,
Hiệp hội Bóng chày... Vận động viên kiếm sống bằng tài
năng của mình và chiến thắng trong các cuộc thi đấu là
yếu tố quyết định quyền lợi vật chất của vận động viên và
họ luôn có quyền hƣởng thụ cao tƣơng xứng với công sức
mà họ đã bỏ ra. Ở những môn thể thao cá nhân, bản thân
vận động viên phải tự bỏ tiền ra để chi phí cho toàn bộ
hoạt động nghề: thuê huấn luyện viên, thuê thiết bị dụng
cụ tập luyện... Nếu không thành công trong thi đấu họ có
thể bị phá sản. Đối với các môn thể thao tập thể, nếu thất
bại trong nhiều năm sẽ có thu nhập thấp hoặc nguy cơ phá
sản. Vì vậy mức độ thƣơng mại hóa và thị trƣờng hóa cao.
Thể thao nhà nghề đã đƣợc xem nhƣ một ngành công
nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế từ 20 – 30 năm
trở lại đây.
Nhìn chung để có thành tích cao và phát triển ổn định,
vận động viên phải có quá trình đào tạo vận động viên bài
bản lâu dài và họ phải đƣợc hƣởng thu nhập cao trong hoạt
động thể thao chuyên nghiệp và thể thao nhà nghề. Thể
thao chuyên nghiệp và thể thao nhà nghề đều có trình độ
chuyên nghiệp hóa cao và chúng đã nhanh chóng trở thành
ngành công nghiệp mới trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
theo quy luật kinh tế thị trƣờng và cũng đƣợc nhiều quốc
gia trên thế giới quan tâm đến sự tăng trƣởng kinh tế của
ngành thể thao này
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Khái niệm thể thao đƣợc hiểu theo hai nghĩa: nghĩa hẹp
và nghĩa rộng.
Thể thao theo nghĩa hẹp: thể thao là một hoạt động thi
đấu.
Thể thao một hình thức thi đấu đặc biệt, chủ yếu và phần
nhiều bằng sự vận động thể lực, nhằm phát huy những năng
lực chuyên biệt, đạt những thành tích cao, cao nhất, đƣợc
so sánh trực tiếp và công bằng trong những đều kiện
chuyên môn nhƣ nhau. Sự vƣơn tới những thành tích cao
nhất, tính chuyên biệt hoá, thi đấu và công diễn là những
dấu hiệu cơ bản của thể thao. Tuy vậy, mục đích của nó
không chỉ đơn thuần dừng lại ở những thành tích thi đấu
trực tiếp. Trong nghệ thuật cũng có lúc có yếu tố đua tài,
thi đấu (nhƣ thi giọng hát hay, tay đàn giỏi...) nhƣng không
phải là thƣờng xuyên, chuyên biệt, cơ bản. Mặt khác, diễn
biến và kết cục của thi đấu thể thao thƣờng không biết
trƣớc. Hoạt động thi đấu đƣợc hình thành trong xã hội loài
ngƣời mà thông qua thi đấu con ngƣời phô diễn so sánh khả
năng về thể chất và tinh thần. khái niệm này chỉ nêu lên
những đặc điểm bên ngoài để phân biệt thể thao với các
hiện tƣợng khác.
Rõ ràng rằng khái niệm nhƣ vậy không bao quát
đƣợc hết những biểu hiện cụ thể, phong phú của thể thao
trong xã hội. Bản chất của thể thao không chỉ giới hạn ở
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thành tích thể thao thuần tuý, là hoạt động tác động toàn
diện tới con ngƣời.
*Thể thao theo nghĩa rộng trước nhất là bao gồm hoạt
động thi đấu, là sự chuẩn bị tập luyện đặc biệt cho thi đấu.
Thể thao là mối quan hệ đặc biệt giữa người với người
trong thi đấu cùng với ý nghĩa xã hội, với thành tích thi đấu
gộp chung lại.
Chúng ta biết rằng thi đấu thể thao đã đƣợc hình thành
cùng với sự phát triển của thể thao, có hàng ngàn năm lịch
sử và phát triển. Ngày nay hệ thống thi đấu thể thao đƣợc
tiến hành theo hai hƣớng: hệ thống các cuộc thi đấu chính
thức và các cuộc thi đấu không chính thức. Hệ thống các
cuộc thi đấu chính thức nhƣ Thế vận hội Olympic; các cuộc
thi đấu thế giới, châu lục, khu vực và hệ thông quốc gia v.v.
Các cuộc thi đấu không chính thức nhƣ: thi đấu tập, thi đấu
chuẩn bị, thi đấu giao hữu, thi đấu kiểm tra, thi đấu tuyển
chọn v.v.
Để tham gia thi đấu dành thành tích cao, trong thể thao
các vận động viên phải có đƣợc trạng thái sẵn sàng. Để có
đƣợc trạng thái sẵn sàng, vận động viên nhất thiết phải trải
qua quá trình đào tạo đặc biệt là thông qua huấn luyện thể
thao. Nghĩa là vận động viên phải đƣợc chuẩn bị các mặt
thể lực, kỹ - chiến thuật, tâm lý và trí tuệ một cách tốt nhất.
Thể thao là hiện tƣợng xã hội: Đối với cá nhân, thể thao
là khát vọng của con ngƣời không ngừng mở rộng giới hạn
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khả năng của mình, đƣợc thực hiện thông qua nhiệm vụ đặc
biệt, tham gia thi đấu gắn liền với khắc phục khó khăn ngày
càng tăng và thể thao là một thế giới cảm xúc do thắng lợi
hay thất bại mang lại, nó còn là lĩnh vực tiếp xúc độc đáo
giữa ngƣời với ngƣời.
Đối với xã hội thể thao còn có ý nghĩa sâu sắc hơn thế nữa,
là một trong những hình thức vận động xã hội của thời đại, là
tổng hợp phức tạp quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, là một hình
thức hoạt động của thời đại mang tính đại chúng.
Để đạt tới thành tích thể thao cao, con ngƣời phải tập luyện
một cách có hệ thống thông qua lƣợng vận động lớn, khắc
phục khó khăn về tâm lý. Cho nên thể thao là một phƣơng
tiện, phƣơng pháp hữu hiệu nhất để phát triển thể chất, đạo
đức, thẩm mỹ.
Hoạt động thể thao là hoạt động của nhân loại, thể thao
trở thành một phạm trù văn hóa, mà đối tƣợng tác động của
nó là cơ thể ngƣời, mà con ngƣời cũng có tính tự nhiên,
tính xã hội, là một chỉnh thể tổng hợp. Do vậy, văn hóa thể
thao là một loại văn hóa thân thể. Thể thao lấy vận động
thân thể là hình thức cơ bản, lấy nội dung hoạt động là cải
tạo tâm thể con ngƣời. Vận động viên thể thao phấn đấu
không ngừng nhằm phá vỡ kỷ lục của chính mình, của nhân
loại. Văn hóa thể thao, nhƣ Các-Mác nói, điển hình của
“vƣợt qua sức mạnh của chính mình”. Đó cũng là thể hiện
sự thống nhất giữa khách thể và chủ thể, mà chủ thể ở đây
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là tâm thể con ngƣời, và khách thể là sức mạnh vật chất và
tinh thần của con ngƣời. Tuy nhiên, trong thực tế vì tham
vọng dành thành tích cao, con ngƣời đã sử dụng những chất
kích thích, gian lận giới tính… Đây là những mặt trái, mặt
tiêu cực cần đƣợc khắc phục và đấu tranh loại bỏ để sự
đồng nhất giữa chủ thể và khách thể diễn ra trên quỹ đạo
phát triển khoa học, hợp lý.
Văn hóa thể thao khác với văn hóa vũ đạo, văn hóa xiếc,
bởi vì văn hóa thể thao lấy hoàn thiện con ngƣời, hoặc hoàn
thiện sức khỏe con ngƣời, thành tích thi đấu làm mục đích,
mặc dù cả ba loại hình văn hóa này đều biểu hiện và thuyết
phục bằng ngôn ngữ cơ thể. Có thể dễ dàng nhận thấy, văn
hóa thể thao là loại hình văn hóa thể hiện sự chiếm dụng
không gian trong một khoảng thời gian nào đó kéo dài.
Chính sự sáng tạo của động tác, kỹ xảo kéo dài trong không
gian, thời gian mới có thể sáng tạo nên những giá trị sức
khỏe hay kỷ lục thể thao của con ngƣời. Sự sáng tạo kéo dài
mà loài ngƣời rất mong đợi. Nó là thành quả của thể lực,
thông qua trí tuệ, mang hàm ý tinh thần và xã hội. Chơi đẹp,
chiến thắng quang minh, ý thức đồng đội là 3 loại tinh thần
cơ bản mà cả loài ngƣời hƣớng tới phát triển. Đó cũng chính
là tinh thần thể thao hình thành qua một thời gian dài trong
không gian và thời gian. Tinh thần thể thao, sức khỏe thể
thao, kỷ lục thể thao đều phải hình thành qua quá trình bền
bỉ tôi luyện. Ở góc độ nào đó có thể nói, văn hóa thể thao
dƣờng nhƣ không thiếu vắng trong mọi lĩnh vực của văn
49

hóa, trong mọi tiến trình lịch sử của văn hóa.
Thi đấu thể thao quốc tế ngày càng thấy rõ mang “ngôn
ngữ quốc tế”. Thể thao ngày càng phát triển rộng rãi, vƣợt
qua rào cản dân tộc, giai cấp, thể chế chính trị, tôn giáo tín
ngƣỡng để trở thành hiện tƣợng văn hóa xã hội toàn cầu.
Nhìn chung, văn hóa thể thao với “ngôn ngữ” rất dễ
hiểu, rất thân thiện với mọi ngƣời.
Thể thao tăng cƣờng sức khỏe, giành chiến thắng trong
thi đấu thể thao thành tích cao rất phù hợp với đặc tính
khoa học về sinh học, sinh lý học. Thể thao còn khiến cho
tri thức, tình cảm con ngƣời thêm phong phú, tinh thần con
ngƣời đƣợc giải tỏa khỏi các ức chế thƣờng nhật. Có những
sự kiện thể thao khiến hàng chục triệu ngƣời hồi hộp theo
dõi; có những môn thể thao hoặc những bài tập khiến hàng
chục triệu ngƣời bị mê hoặc, không thể bỏ tập luyện.
Có thể nói, những giá trị của thể thao mang lại cho xã
hội, cho con ngƣời là những giá trị rất thân thiện, không thể
có giá trị thay thế. Chính vì vậy, văn hóa thể thao có tác
dụng xã hội hóa, truyền thông, giáo dục và truyền cảm rất
cao. Các quốc gia đều dùng giao lƣu thi đấu thể thao để
khích lệ tinh thần dân tộc, đoàn tụ dân tộc. Thi đấu thể thao
còn là phƣơng tiện đƣa các quốc gia lại gần nhau, duy trì
hòa bình và hữu nghị. Chiến tranh là môi trƣờng không bao
giờ thân thiện với thể thao.Thể thao luôn song hành với hòa
bình và hữu nghị.
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Các hoạt động và các giá trị của văn hóa thể thao đều
công khai, đặc biệt là thi đấu thể thao. Cả dân tộc có thể
cảm nhận sự vinh hạnh, đƣợc tôn vinh nếu nhƣ vận động
viên nƣớc mình đoạt huy chƣơng vàng Olympic, đội bóng
nƣớc mình vô địch thế giới… Tất cả đều nhờ tính công
khai của thi đấu thể dục thể thao. Hàng ngày trên thế giới
có hàng triệu ngƣời bị chấn thƣơng, tại nạn cũng không
mấy ai biết danh tính. Nhƣng, một vận động viên bóng đá,
quần vợt nổi tiếng bị chấn thƣơng, hàng chục triệu ngƣời
biết ngay danh tính. Đây cũng biểu hiện tính công khai của
thi đấu thể thao.
Bên cạnh công khai sự nổi tiếng tốt, văn hóa thể thao
cũng không thể dấu thiên hạ những sự yếu kém. Trong khi
đó, sản xuất yếu kém, kinh doanh dối trá, dạy học chất
lƣợng yếu… đều có thể che đậy trƣớc mặt thiên hạ. Những
sự yếu kém, gian dối, sử dụng chất kích thích bị cấm trong
thi đấu thể thao đều có thể công khai trong phạm vi một
quốc gia, thậm chí trong phạm vi thế giới.
Đặc điểm công khai hóa rộng rãi đã ràng buộc văn hóa
thể thao phải phát triển lành mạnh, mang tính xã hội và
nhân văn.
Văn hóa thể thao, đặc biệt thông qua thi đấu thể thao
giáo dục cho vận động viên, ngƣời tập, thậm chí cả khán
giả tính cạnh tranh. Mà tính cạnh tranh là những đặc điểm
nổi bật của thời đại ngày nay. Trong thời đại hiện nay, con
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ngƣời phải đƣợc trải nghiệm, hiểu biết về sự cạnh tranh, mà
thi đấu thể thao có đóng góp lớn. Ngay từ nhỏ tuổi, con ngƣời
đã đƣợc trải nghiệm sự cạnh tranh qua thi đấu thể thao trƣờng
học. Đây là sự cạnh tranh để giành chiến thắng.
Tuy vậy cạnh tranh trong thể thao cũng phản ánh sự
cạnh tranh trong quan hệ quốc tế, tất cả phải phù hợp luật
lệ, công bằng. Cạnh tranh trong thi đấu thể thao là mẫu
mực về vấn đề này, phải theo luật. Luật lệ đảm bảo cho sự
cạnh tranh công bằng. Ngày nay để hỗ trợ cho trọng tài
cầm cân nảy mực, ngày càng có nhiều phƣơng tiện công
nghệ cao hỗ trợ, đảm bảo tính công bằng ngày càng chặt
chẽ. Dƣờng nhƣ mọi sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
Cạnh tranh trong thi đấu thể thao có sự công bằng, đáng
đƣợc xem trọng nhất.
Giá trị của văn hóa thể thao đƣợc đánh giá thông qua giá
trị tinh thần và giá trị vật chất. Trong đó, các giá trị về sức
khỏe, về thành tích thi đấu có những số liệu đánh giá trực
quan. Những giá trị tinh thần nhƣ sự tự tin, ý chí, năng lực
giao tiếp… thông qua tập luyện và thi đấu thể thao đƣợc
thể hiện rõ nét.
Văn hóa thể thao đƣợc xã hội tham gia và quan tâm sâu
sắc trong thời đại ngày nay.
Nhƣ vậy, văn hóa thể thao có thể đƣợc xem là một bộ
phận của văn hóa thể chất. Trên nguyên tắc, bất kỳ một loại
hình hoạt động nào nhằm phát huy, hoàn thiện những năng
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lực của con ngƣời đƣợc tạo ra để làm đối tƣợng cho thi đấu
thể thao, tiến hành theo những quy luật của hoàn thiện thể
thao đều có thể thuộc về thể thao. Mặc dù, tuyệt đại bộ
phận các môn thể thao hiện đại đều nằm trong lĩnh vực văn
hoá thể chất, nhƣng từ lâu đã có một số môn tuy đƣợc gọi
là thể thao nhƣng không có đặc trƣng thể chất nhƣ trên,
hoặc chỉ có rất ít (các môn cờ, thể thao mô hình… là những
môn thể thao không thuộc văn hóa thể chất vì hoạt động
đặc thù của nó). Do vậy, mối liên hệ giữa TDTT và thể
thao tuy rất chặt chẽ, có trùng lặp với nhau phần lớn, nhƣng
không phải hoàn toàn.
Từ việc phân tích trên có thể hiểu theo văn hóa thể thao
(sports culture) là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần
do chủ thể hoạt động thể thao thể hiện, sáng tạo trong sự
tƣơng tác với đối tƣợng trong điều kiện môi trƣờng quy
định. và văn hóa thể thao là toàn bộ những giá trị vật chất
và tinh thần, những phƣơng thức và kết quả hoạt động của
con ngƣời đƣợc tạo ra và sử dụng trong quá trình tập luyện
và thi đấu thể thao.
Với cách tiếp cận nhƣ vậy chúng ta có thể hiểu, văn hóa
thể thao là một bộ phận của nền văn hóa xã hội có nội
dung hoạt động đặc thù là tập luyện và thi đấu nhằm nâng
cao thành tích thể thao góp phần làm phong phú đời sống
sinh hoạt văn hóa và giáo dục con người phát triển cân đối
toàn diện về thể chất và nhân cách.
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1.2.1.3. Đặc điểm của văn hóa thể thao
* Tính lịch sử
Thể thao có từ thời tiền sử, cách đây khoảng 17300 năm
(di tích đƣợc tìm thấy từ những bức tranh trong các hang
động ở Lascaux (Pháp) miêu tả cuộc đấu vật và chạy và
nhiều bức tranh khác ở Mông Cổ, Nhật Bản (có khảng 6000
năm trƣớc) đã miêu tả các môn Bơi, Bắn cung và Đấu vật.
Ở Ai Cập, thể thao có từ 2400 năm trƣớc Công nguyên
cũng là những môn đấu vật; đến năm 2000 năm trƣớc công
nguyên các di tích ở Ai Cập cổ đại đã phát hiện thêm một số
môn thể thao mới: cử tạ, chạy, ném lao, ném đĩa và nhảy cao.
Đặc biệt là thế vận hội cổ đại Olympic đầu tiên năm 776
trƣớc công nguyên tại Olympia với nội dung thi đấu gồm 5
môn thể thao (vật, boxing, đua ngựa, ném đĩa và nhảy cao)
và tổ chức 4 năm 1 lần là yếu tố xã hội quan trọng để các
môn thể thao ngày càng phát triển và phong trào văn hóa
thể thao Olympic đã đi vào lịch sử xã hội loài ngƣời.
Các môn thể thao hiện đại và các môn thể thao mùa
đông chủ yếu đƣợc nảy sinh từ các nƣớc phƣơng Tây. Đặc
biệt nƣớc Anh là cái nôi của nhiều môn bóng. Còn các
môn võ thuật có xuất xứ từ các nƣớc châu Á.
Sự phát triển của cách mạng công nghiệp đã ảnh hƣởng
không nhỏ đến sự phát triển của nhiều môn thể thao trên
thế giới. Thể thao Anh của Đế quốc Anh đã ảnh hƣởng đến
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phong trào thể thao các nƣớc trong hệ thống thuộc địa của
mình, đặc biệt là bóng đá và hiện nay đã lan truyền trên
toàn thế giới.
Sự hồi sinh của thế vận hội Olympic bởi Pierre De
Coubertin cũng làm cho thể thao phát triển mạnh mẽ.
Ngày nay thể thao không chỉ giới hạn bởi hệ thống thi
đấu Olympic và còn nhiều các đại hội thể thao khác của thế
giới, châu lục, khu vực và các quốc gia nên phong trào văn
hóa thể thao đã đi sâu vào mọi tầng lớp nhân dân trên toàn
thế giới.
Nhƣ vậy, sự ra đời và lƣu truyền của các môn thể thao
bao giờ cũng gắn với điều kiện địa lý, tự nhiên (khí hậu, địa
thế…). Các môn thể thao trên băng, tuyết ra đời và phát
triển mạnh ở các nƣớc có khí hậu lạnh. Còn những nƣớc
nhiệt đới với nhiều sông hồ thì các môn thể thao dƣới nƣớc
lại rất phổ biến. Môn thể thao đua ngựa phát triển tốt trên
các vùng cao nguyên đồng cỏ, chăn nuôi phát triển.
Thể thao ra đời từ các loại hoạt động trong hoạt động
của con ngƣời. Bắt đầu từ trên cơ sở các động tác đó, qua
quá trình phát sinh, phát triển và hoàn thiện, ngày nay
chúng đã trở thành một hệ thống tƣơng đối hoàn chỉnh,
hoàn thiện và độc lập. Thể thao bắt nguồn (chuyển hóa) từ
các động tác và công cụ lao động. Các hoạt động sớm nhất
và đơn giản nhất của loài ngƣời nhƣ đi, chạy, nhảy, ném…
lại bắt nguồn chính từ những động tác lao động cơ bản của
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con ngƣời từ thời nguyên thủy, sau này cải tiến thành
những phƣơng tiện chuyên môn. Cung tên nguyên là một
công cụ lao động của ngƣời nguyên thủy dùng để săn bắn
thú rừng, kiếm thức ăn nuôi sống con ngƣời. Nhƣng vì
cũng có tính hấp dẫn và có thể dùng để giải trí nhất định
nên đến khi con ngƣời không cần cách thức sắn bắn này để
kiếm sống nữa thì nó vẫn đƣợc bảo tồn dƣới hình thức rèn
luyện thân thể, một môn thể thao. Tuy vậy, cũng không
phải bất cứ động tác với công cụ lao động nào đều có thể
chuyển hóa thành các môn thể thao. Thể thao cũng đƣợc
chuyển hóa từ các kỹ năng và vũ khí quân sự. Theo tiến
trình lịch sử, các động tác kỹ thuật quân sự với vũ khí
thông thƣờng đƣợc chuyển hóa thành các môn thể thao,
trong đó có các môn võ thuật. Võ Tây Sơn nổi tiếng ngày
nay chủ yếu đƣợc phát triển mạnh từ cuộc khởi nghĩa và
đại phá quân Thanh của nghĩa quân Quang Trung.
Thể thao cũng đƣợc bắt nguồn từ sự quy cách hóa những
kỹ năng sinh hoạt thƣờng ngày. Những kỹ năng trên rất đa
dạng: nhƣ đi, chạy, nhảy, ném… còn có leo, trèo, bò, mang
vật nặng… Con ngƣời đã cải tiến, quy cách hóa những kỹ
năng đó, đồng thời còn sáng tạo thêm hàng loạt bài tập để
rèn luyện thể lực, nâng cao năng lực thích ứng của họ. Ví
dụ các môn thi chạy 3000 mét vƣợt vật cản hoặc vƣợt rào
cũng là hệ quả quy cách hóa các động tác vận động vƣợt
vật cản hàng ngày. Thể thao cũng đƣợc chuyển hóa từ
những hoạt động vui chơi giải trí nhƣ đánh cờ, chơi bài,
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câu cá, nhảy múc… Đó vừa là hoạt động giải trí cao cấp
vừa là môn thể thao.
Thể thao ra đời và không ngừng đƣợc cải tiến, phong
phú thêm trong quá trình phát triển xã hội, thỏa mãn những
nhu cầu về thể chất và tinh thần của loài ngƣời. Nhƣ vậy,
sự phong phú của các môn thể thao cũng là một tiêu chí
phản ánh trình độ văn minh của một xã hội. Do đó, sự phát
triển của chúng có quan hệ mật thiết với trình độ phát triển
về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Theo tiến trình phát
triển của xã hội và nhu cầu của con ngƣời, chúng không
ngừng phát triển từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều… Do đó,
thể thao của thời đại nào bao giờ cũng phản ánh nhu cầu và
trình độ của thời đại ấy. Trong xã hội nguyên thủy, phần
lớn các môn thể thao đều lấy từ các động tác lao động rất
đơn giản để giúp con ngƣời sinh tồn, thêm khỏe mạnh. Về
sau, trình độ sản xuất, mức sống và nhu cầu văn hóa của
con ngƣời (trong đó có TDTT) càng cao, nên các môn thể
thao càng nhiều và phong phú. Biết bao nhiêu môn thể thao
mới đang ra đời trong phong trào thể thao quần chúng và
thể thao hiện đại.
Văn hóa thể thao thuộc về thƣợng tầng kiến trúc trong xã
hội. Nó có giá trị nhất định về rèn luyện sức khỏe và nâng
cao giá trị tinh thần nên đã nhanh chóng đƣợc phổ biến
sang các nƣớc khác, không bị hạn chế về chính trị và quốc
gia. Hiện nay, chƣơng trình thi đấu Olympic mùa hè đã có
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hơn 220 nội dung, còn Olympic mùa đông có hơn 40 nội
dung. Ở Olympic Atlanta có 10.768 vận động viên của 198
nƣớc thi đấu tranh 1933 huy chƣơng. Olympic đầu tiên ở
Athen có 275 vận động viên từ 13 nƣớc, đến Olympic
Sidney có 10.382 vận động viên thi 28 môn với 300 môn
nội dung, có hơn 38% vận động viên nữ. SEA Games 22 ở
Việt Nam có 442 nội dung trong 32 môn thi đấu; nội dung
thi đấu nhiều nhất trong lịch sử 54 năm của Đại hội TT ở
khu vực. Còn ASEAN Para Games 2003 cũng thi 5 môn
(điền kinh, cầu lông, cử tạ, bơi lội, bóng bàn) với 300 nội
dung thi đấu. Chúng ta cũng thấy xu thế tăng lên tƣơng tự
trong chƣơng trình thi đấu của các đại hội TDTT toàn quốc
1, 2, 3, 4 ở Việt Nam. Riêng tại Đại hội lần thứ 4 đã có gần
10.000 vận động viên thuộc 64 đoàn thi ở 30 môn.
Ở Việt Nam từ thủa dựng nƣớc, dân tộc Việt quần cƣ
trên vùng đất không rộng, thƣờng xuyên gánh chịu nhiều
thiên tai, lại ở bên cạnh nƣớc láng giềng lớn hơn gấp nhiều
lần, luôn tìm cách gây hấn, chèn ép, đe dọa và xâm lấn.
Đứng trƣớc sự tồn vong của mình, ngƣời Việt buộc phải
chung lƣng đấu cật, sẵn sàng đƣơng đầu chống giặc ngoại
xâm. Trong tƣ thế và tâm thế nhƣ vậy, dân tộc Việt đã sáng
tạo một hệ thống chiến đấu đặc dị: lấy đoản binh thắng
trƣờng trận, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Hoạt
động tập luyện và thi đấu thể thao luôn đƣợc quan tâm
trong mỗi triều đại lịch sử, góp phần phát triển, phát huy
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những giá trị truyền thống của dân tộc, chẳng hạn nhƣ tinh
thần “thƣợng võ” góp phần quan trọng trong xã hội nhƣ rèn
luyện sức khỏe để chống chọi thiên nhiên, chống giặc ngoại
xâm và bảo vệ trị an xã hội.
Qua các tài liệu nghiên cứu cho thấy ở nƣớc ta cũng có
một số môn thể thao xuất hiện mang tính lịch sử. Một trong
số đó là Vôvinam có một lịch sử phát triển lâu đời và một
cơ sở quần chúng sâu rộng. Điều đó gắn liền với sự hình
thành truyền thống thƣợng võ dân tộc trong suốt mấy ngàn
năm dựng nƣớc và giữ nƣớc. Ngày nay, nó vẫn còn đó và
trở thành một trong những di sản văn hóa dân tộc đáng tự
hào. Có thể nhìn thấy nó vừa đa dạng về hình thức, phong
phú về nội dung, độc đáo về phong cách. Từ bao đời nay,
dân ta dùng võ để rèn luyện thân thể, tôi luyện ý chí, thi
đấu biểu diễn, vui chơi giải trí... Võ dân tộc cũng có hiện
tƣợng giao thoa và lan tỏa. Hiện nay Vovinam là môn võ
thể hiện rất rõ nét đặc trƣng riêng của dân tộc Việt Nam.
Tính dân tộc thể hiện rất rõ trong lối sống, nếp nghĩ, tập
tục, truyền thống và văn hoá nói chung (trong đó có văn
hóa thể thao) của từng dân tộc. Nó đƣợc hình thành và phát
triển trong quá trình dựng nƣớc và giữ nƣớc, đấu tranh
trong tự nhiên và xã hội, trong phát triển thể thao của từng
dân tộc ở từng điều kiện cụ thể. Tính dân tộc của văn hóa
thể thao Việt Nam nhƣ thƣợng võ, mang đậm tính chất
nhân văn, liên kết cộng đồng... thể hiện rất rõ qua kho tàng
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của dân tộc về mặt này, từ triết lý rèn luyện thân thể cho
đến các trò chơi dân gian, các môn võ dân tộc... và cả ở sự
cải biên, sử dụng thể thao dân tộc cho phù hợp với nhu cầu
và điều kiện hiện đại của mình. Tuy vậy, cũng không nên
nghĩ một đặc trƣng dân tộc trong nền văn hóa thể thao của
nƣớc nào đó không thể có trong các dân tộc khác. Trong
quá trình phát triển, các dân tộc (đặc biệt là các dân tộc
sống gần và có điều kiện tƣơng tự) luôn tiếp thu cái hay,
cái đẹp của các dân tộc khác và giữa họ ngày càng có nhiều
điểm giao hoà.
Nhờ các nội dung thi đấu ở Olympic đều có luật lệ thống
nhất trên thế giới nên các nƣớc có thể thi đấu với nhau. Tuy
vậy cũng không thể quên tính dân tộc của văn hóa thể thao.
Nói cho cùng sự ra đời và sử dụng một môn thể thao nào đó
đều gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục
tập quán nơi đó. Các phong tục đƣợc nhiều ngƣời, quốc tế
thừa nhận hiện nay đều có nguồn gốc từ các dân tộc, quốc
gia. Việt Nam có truyền thống đá cầu; ngƣời Nhật Bản sáng
tạo môn Judo; dân Tây Ban Nha thích đấu bò; Trung Quốc
có truyền thống về khí công, thái cực quyền… Nhiều nội
dung trong đó hiện nay đang đƣợc phổ biến ở nhiều nƣớc.
Tuy vậy, ngay trong từng khu vực, quốc gia, dân tộc cũng
vẫn có những môn thể thao mang sắc thái truyền thống. Ví
dụ, có nhiều cách vật khác nhau giữa các địa phƣơng ở nƣớc
ta, cách vật và đua ngựa của ngƣời Mông Cổ…
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Nhƣ vậy văn hóa thể thao là một hoạt động nên đã gắn
bó với con ngƣời từ xa xƣa trong lịch sử của mỗi dân tộc,
biểu hiện trong sinh hoạt, lao động, vui chơi, trong tập
luyện, chiến đấu, trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
Hoạt động thể thao biểu hiện phù hợp với các điều kiện thể
lực và môi trƣờng. Xu thế giao lƣu, ảnh hƣởng và hội nhập
các môn thể thao có điều kiện phát triển và thâm nhập qua
nhiều quốc gia. Nhiều môn thể thao để tồn tại và phát triển
đã không ngừng cải biến hoàn thiện phù hợp với yêu cầu
của các tổ chức thể thao quốc tế. Một số môn thể thao có
sức lan tỏa sang khu vực xung quanh nhƣ Vovinam, nhiều
môn phái tập luyện, thi đấu thể hiện khí phách của dân tộc.
Ngày nay, nó vẫn còn đó và trở thành một trong những di
sản văn hóa dân tộc đáng tự hào. Có thể nhìn thấy nó vừa
đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, độc đáo về
phong cách. Từ bao đời, dân ta dùng võ để rèn luyện thân
thể, tôi luyện ý chí, thi đấu biểu diễn, vui chơi giải trí…
Qua chính các môn thể thao lại thể hiện cốt cách của con
ngƣời của dân tộc nhƣ lời truyền tụng trong giới võ là
ngƣời Trung Hoa mang trong mình dòng máu hiệp sĩ ƣa
hành hiệp cứu đời, ngƣời Nhật đề cao tinh thần võ sĩ đạo,
còn ngƣời tráng sĩ Việt Nam cứu nƣớc phò nguy xong “rửa
tay gác kiếm” không màng danh lợi.
Những đặc điểm nổi trội phản ánh tính lịch sử của môn
thể thao dân tộc ở nƣớc ta là:
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Lối dạy võ ngày xƣa thƣờng theo kiểu “cha truyền con
nối”, hoặc chỉ thu nhận ngƣời trong gia tộc. Nếu nhận
ngƣời ngoài, thầy dạy cũng cố giấu lấy vài “miếng” phòng
hờ. Cái tinh thần thiếu tính khoa học ấy còn ảnh hƣởng đến
ngày nay càng làm cho võ dân tộc không phát triển đƣợc
nhƣ võ các nƣớc láng giềng?
Võ dân gian có phạm vi hoạt động rất rộng, hình thành
và lƣu truyền trong các dòng tộc, tản mác và đƣợc lƣu giữ
trong một không gian rộng. Nó chỉ đƣợc thể hiện rõ nhất
trong một điểm “hội tụ” là các lò võ và trong các lễ hội
truyền thống có nội dung thi đấu võ vật ở nhiều địa phƣơng
trong cả nƣớc. Mỗi lò võ, lò vật cũng nhƣ mỗi lễ hội
thƣờng mang sắc thái riêng từng vùng.
Cần lƣu ý bên cạnh dòng võ trong dân gian, dân tộc ta
còn có hệ thống võ trong cung đình, một phƣơng tiện rèn
luyện quân sĩ, bảo vệ triều đình và chống lại kẻ thù xâm
lƣợc. Nội dung của hoạt động võ trong cung đình thể hiện
rõ trên ba mặt: võ với việc tổ chức quân đội của nhà nƣớc
quân chủ, võ học và võ cử.
Những ngƣời mở đầu các triều đại đều xuất thân là các
võ tƣớng. Vƣơng hầu thời Lý và Trần buộc phải tập võ để
chỉ huy quân đội. Ở Thăng Long có trƣờng bắn (xạ đình),
nhà dạy võ (giảng võ đƣờng). Cuốn Binh thƣ yếu lƣợc của
Trần Quốc Tuấn là bản cẩm nang cho các vị tƣớng thời đó
sử dụng vào việc luyện quân, đánh giặc. Triều Lê, triều
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Nguyễn, khoa trƣờng đã tổ chức thi cử quy củ lấy tạo sĩ,
tiến sĩ võ. Có thể nói võ đã hun đúc nên tinh thần thƣợng
võ dân tộc, và trở thành “quốc bảo” góp phần vào việc giữ
nƣớc, củng cố nền độc lập của dân tộc.
Tính độc đáo võ cổ truyền Việt Nam

Song đấu U Linh thương và Song Phượng kiếm
(Ảnh: Đình Phú)
Tinh thần thƣợng võ đƣợc hiểu là chuộng nghiệp võ,
nghề võ. Mở rộng ra trong ứng xử là thái độ và khí phách
hào hiệp. Trong quá khứ, cha ông ta khi đánh thắng kẻ thù,
không bao giờ bắt giết tù binh. Sử sách còn ghi chép bao
lần tù binh giặc đƣợc “trải thảm” thả về để giữ sự hòa hiếu
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với lân bang. Điều ấy chỉ đúng một nửa, nửa còn lại chính
vì dân tộc Việt có đức hiếu sinh, có văn hóa thƣợng võ
không đánh ngƣời ngã ngựa. Nhƣ thời Lý Thái Tông khi
bình Chiêm bắt về hơn 5.000 tù binh, đã ban cho ruộng đất
lập thành phƣờng ấp làm ăn. Tinh thần thƣợng võ ấy đi
suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Trọng việc võ, khuyến khích luyện võ chính là hun đúc
dân khí, giữ gìn khí mạch dân tộc. Sách Võ cổ truyền Việt
Nam viết: “Ngƣời xƣa dạy rằng: Tập võ chi Đạo có thể
đƣợc cƣờng thân, mẫn trí. Một ngƣời tập võ thì đƣợc cƣờng
thân, một nhà tập võ thì đƣợc cƣờng tộc. Đƣờng lối võ
thuật trƣớc tiên là phải trọng võ đức, muốn có võ đức phải
hiểu rõ công lý, muốn hiểu rõ công lý thì phải có học vấn”.
Võ thuật không chỉ là loại hình văn hóa vận động mà còn là
một hiện tƣợng văn hóa thần kỳ với những công phu đặc dị,
công năng khí công tuyệt kỹ, một hệ thống triết học uyên
thâm gắn liền với thuyết âm dƣơng, ngũ hành và dịch lý.
Để hiểu rõ hơn ông cha ta từng chuộng võ, trọng võ nhƣ
thế nào ta có thể đọc qua trích đoạn: “Kể từ đời tiền Lê
(năm 986) nhà nƣớc phong kiến đã chọn lựa những trai
tráng khỏe mạnh, biết võ nghệ để bổ sung vào quân ngũ.
Năm 1253 triều Trần cho lập Giảng võ đƣờng, một trƣờng
rèn luyện võ cho hoàng thân quốc thích là các võ tƣớng.
Nhờ dạy và học võ, thời Trần đã xuất hiện nhiều danh
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tƣớng nhƣ Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh
Dƣ, Phạm Ngũ Lão… Chiến công của họ đã làm nên chiến
thắng vẻ vang của dân tộc Việt trƣớc quân Nguyên - Mông
hung hãn một thời. Dƣới thời vua Lê Dụ Tông (năm 1721),
trƣờng đào tạo võ đầu tiên cho quảng đại quần chúng gọi là
Võ học sở đƣợc mở tại kinh thành Thăng Long. Tới thời
vua Lê Đại Tông, chúa Trịnh Cƣơng định ra các kỳ thi võ
nhằm tuyển chọn nhân tài. Các tạo sĩ (tiến sĩ võ) luôn đƣợc
trọng dụng. Thời hậu Lê, Võ Miếu cũng đã đƣợc xây dựng
(năm 1740) để thờ những binh gia nổi tiếng. Đến triều
Nguyễn, năm 1835 vua Minh Mạng chuẩn tấu theo kiến
nghị của Bộ Lễ cho xây Võ Miếu thờ các danh tƣớng nhƣ
Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật…
Các tạo sĩ đậu trong các kỳ thi võ cũng đƣợc khắc tên lên
bia tiến sĩ nhằm tôn vinh”. (Nguồn: Võ cổ truyền Việt
Nam).
Nếu nói võ học qua các đời đƣợc chú trọng nhƣ vậy tại
sao bị mai một thất truyền? Lúc còn sống, PGS.TS Mai
Văn Muôn có bài phân tích rất hay. Theo ông, kể từ khi
xuất hiện hỏa khí (súng ống) của ngƣời phƣơng Tây, bạch
khí (gƣơm đao) đã bị đánh bại. Lại thêm dƣới thời thuộc
Pháp, nhà cầm quyền đã cấm võ, cấm truyền bá võ một
cách ngặt nghèo. Việc sử dụng chữ Hán bị bãi bỏ, chuyển
sang dùng chữ quốc ngữ cũng làm bao nhiêu kinh sách võ
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học bị thất tán. Nhƣng võ dân tộc không mất hẳn, vẫn âm
thầm chảy trong mạch sống của nhiều dòng tộc và đƣợc lƣu
giữ đến ngày hôm nay.
Sự phục hƣng của võ cổ truyền mấy mƣơi năm qua
chính là nhờ tinh thần thƣợng võ của biết bao ngƣời âm
thầm cống hiến công sức, không màng lợi danh. Có thể kể
nhƣ võ sƣ Lê Kim Hòa, một trong những “kiến trúc sƣ”
chính hoạt động không mệt mỏi gây dựng phong trào, xây
dựng chƣơng trình huấn luyện thống nhất. Phó chủ tịch
kiêm Tổng thƣ ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam
Trƣơng Quang Trung luôn “đứng mũi chịu sào” ở những
thời điểm khó khăn nhất. Võ sƣ Trƣơng Văn Bảo dù ở chốn
“thâm sơn cùng cốc” vẫn tả xung hữu đột, có mặt kịp thời ở
những nơi cam go nhất…
Khôi phục lại hoạt động của võ cổ truyền không chỉ là
bảo lƣu truyền thống, hoặc đƣa ra các sân chơi thể thao
quốc tế, dù đó cũng là mục tiêu. Cái chính là làm sống lại
tinh thần thƣợng võ trong mọi tầng lớp, đặc biệt là giới trẻ.
Có thể nói không ngoa rằng chính với tinh thần võ sĩ đạo,
ngƣời Nhật đã ngoan cƣờng đứng lên trong hoang tàn sau
chiến tranh. Ngƣời Hàn Quốc, Trung Quốc luôn coi võ
thuật dân tộc của họ là quốc bảo. “Một ngày nào đó võ cổ
truyền có mặt ở học đƣờng, phủ kín các sân trƣờng đại học
sẽ là ngày hạnh phúc nhất của những ngƣời theo đuổi
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nghiệp võ nhƣ chúng tôi”, đó là những lời nói chân tình,
tâm huyết của làng võ cổ truyền mà võ sƣ Lê Kim Hòa đã
thay mặt bộc bạch trong một ngày đầu năm mới.
* Tính tập quán
Tập quán là phƣơng thức ứng xử và hành động đã định
hình quen thuộc và đã thành nếp trong lối sống, trong lao
động ở một cá nhân, một cộng đồng. Tập quán gần gũi với
thói quen ở chỗ nó mang tính tĩnh tại, bền lâu, khó thay đổi.
Trong những tình huống nhất định, tập quán biểu hiện nhƣ
một hành vi mang tính tự động hoá. Tập quán hoặc xuất
hiện và định hình một cách tự phát, hoặc hình thành và ổn
định thông qua sự rèn luyện và là kết quả của quá trình giáo
dục có định hƣớng rõ rệt. "Phong" là nền nếp đã lan truyền
rộng rãi, "Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục
bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội. "Tập quán" là làm nhiều
thành quen. "Phong tục tập quán" là những thói quen đƣợc
đƣa vào nếp sống hằng ngày. Mỗi dân tộc đều có những
thói quen cá biệt lúc ban đầu; về sau, do sự tiếp xúc với
nhau nên có những sự ảnh hƣởng, bắt chƣớc, và có những
cái giống nhau.
Tính tập quán trong Văn hóa thể thao biểu hiện ở thói
quen trong sinh hoạt cộng đồng là lễ hội đƣợc lặp đi lặp lại
theo chu kỳ một năm hoặc vài năm. Lễ hội gắn chặt với văn
hóa của ngƣời Việt với nét đặc trƣng, đa dạng và phong
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phú ứng với từng vùng miền và tộc ngƣời. Trong lễ hội
gồm hai phần: “lễ và hội”, đặc trƣng của phần hội với nhiều
trò chơi hấp dẫn và đa dạng kéo dài nhiều ngày theo phong
tục tập quán địa phƣơng. Chủ thể tham gia trò chơi có tính
chất thi đấu cá nhân, tập thể, nhóm… tất cả đều phản ánh
nhu cầu văn hóa tinh thần của dân tộc.
Điều này cũng giống nhƣ “Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên” đƣợc UNESCO công nhận là Kiệt
tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2005.
Phạm vi phổ biến của di sản này trải dài trên địa bàn 5
tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông
và Lâm Đồng. Hay nhƣ “Đờn ca tài tử Nam bộ”, một dòng
nhạc dân tộc của Việt Nam đã đƣợc UNESCO công nhận
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào cuối năm
2013. Đó cũng là tài sản văn hóa chung của cả 21 tỉnh
thành ở phía Nam.
Lễ Ok Om Bok (lễ Cúng trăng, lễ Thvay Preah Khe)
diễn ra vào ngày 15/10 Âm lịch, là một trong các lễ thức
quan trọng của cộng đồng ngƣời Khmer ở đồng bằng sông
Cửu Long. Ngoài việc ăn cốm dẹp, cúng trăng, còn có đua
ghe ngo, thả đèn gió, thả đèn nƣớc (loi pratip)... Đây là một
lễ hội nông nghiệp gắn với việc sản xuất lúa nƣớc. Thời
điểm diễn ra lễ hội vào cuối mùa mƣa, khi vụ mùa sắp đến
kỳ thu hoạch.
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Đua ghe ngo là điểm thu hút của lễ Ok Om Bok, đông
nhất là tại Sóc Trăng
Điểm đặc sắc trong lễ hội này chính là tập tục đua ghe
ngo diễn ra vào chiều ngày lễ Ok Om Bok (15/10 Âm lịch),
tập trung chủ yếu ở cộng đồng ngƣời Khmer Sóc Trăng.
Theo truyền thống, việc đua ghe ngo hàng năm tập trung ở
kênh Nhu Gia (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng),
nhằm tái hiện lại việc quan quân rƣợt đuổi Niêng Chanh, một
tì nữ trong cung vua bị vu oan.
Do ban đầu, thuyền của nàng Niêng Chanh đi theo sông
Ba Sắc (sông Hậu), đến Đại Ngãi theo sông nhỏ đi Sòmo
(Bãi Xàu nay). Kế đó nàng lại đi theo ngả sông Dù Tho để
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ra Vàm Tấn (huyện Long Phú, Sóc Trăng), Niêng Chanh
nhảy xuống sông tự vẫn, xác trôi về phía Bạc Liêu, tấp vào
vàm sông nên có tên là Bêm Niêng Chanh/ vàm Nàng
Chanh, sau đổi là vàm Mỹ Thanh. Sau đƣợc dân chúng vớt
xác an táng ở Vĩnh Châu, hiện vẫn còn mộ (dẫn theo
Huỳnh Ngọc Trảng).
Cho đến thập niên 1980, các cuộc đua ghe ngo đƣợc dời
về tổ chức ở Kênh Xáng hay còn gọi là sông Sung Đinh,
thời Pháp gọi là sông Maspéro.
Có thể nói cuộc đua ghe ngo là hoạt động thu hút sự
quan tâm nhiều nhất của công chúng trong toàn bộ diễn
trình lễ hội Ok Om Bok. Những cuộc đua này thu hút sự
tham gia của hàng chục, hàng trăm ngàn ngƣời đứng chật
cứng cả hai bờ sông. Và từ đó đến nay, lễ hội Ok Om Bok
ở Sóc Trăng đã trở thành tâm điểm của lễ hội nƣớc đặc sắc
của đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ.
Với hơn 350.000 ngƣời Khmer, Sóc Trăng là tỉnh có
đông đồng bào Khmer sinh sống nhất ở khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Trong 92 chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng đã
có đến 45 ngôi chùa có ghe ngo, có cả đội đua ghe ngo nữ.
* Tính đại chúng (cộng đồng)
Giáo dục nói chung, thể thao nói riêng không trực tiếp
sản xuất ra của cải vật chất, nhƣng đã tái sản xuất ra sức lao
động, nên đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giá
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trị vật chất và tinh thần. Hoạt động thể thao luôn luôn phát
triển theo sự tiến bộ của xã hội, biểu hiện thông qua các
trƣờng học, câu lạc bộ, trung tâm thể thao..., liên tục phát
triển nhằm phổ biến các môn thể thao. Phát triển phong
trào thể thao trong nhà trƣờng, quần chúng nhân dân, góp
phần nâng cao sức khỏe, thể lực con ngƣời Việt Nam. Đây
cũng chính là tiêu chí đánh giá chất lƣợng cuộc sống của
con ngƣời - đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân của
một quốc gia.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát
triển
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thể
dục thể thao (TDTT) quần chúng tại các địa phƣơng ngày
càng lớn mạnh với những bƣớc tiến vững chắc, ổn định.
1.2.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VĂN HÓA
THỂ THAO
1.2.2.1. Môi trƣờng văn hóa xã hội, khoa học và công
nghệ
Trong những điều kiện xã hội nhất định, chức năng đặc
thù của Văn hóa thể thao đƣợc thể hiện trong việc khai
thác, mở rộng giới hạn khả năng thể chất và tinh thần của
con ngƣời nhằm đạt thành tích thể thao cao nhất, nó còn
đƣợc thể hiện trong việc sử dụng có chủ đích thể thao nhƣ
một nhân tố hoàn thiện thể chất, nhân cách và phát triển
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con ngƣời toàn diện. Ý nghĩa đó của thể thao đối với nhân
loại đƣợc xác định trƣớc nhất bởi con ngƣời đƣợc hình
thành trong lịch sử nhƣ một thực tế hoạt động. Vận động
tích cực đã và sẽ mãi mãi là điều kiện cần thiết cho phát
triển, cho hoạt động bình thƣờng và cho bản thân sự tồn tại
của cơ thể con ngƣời. Loại bỏ vận động tích cực hoặc thu
hẹp nó tới mức tối thiểu tất yếu dẫn tới nguy hại cơ thể
sống. Không phải ngẫu nhiên ngƣời ta nói nhiều về nguy
cơ đói vận động và căn bệnh thế kỷ. Tự động hoá, cơ giới
hoá sản xuất và đời sống thƣờng ngày đã thu hẹp quá nhiều
vận động cơ bắp. Đó chính là nguyên nhân của căn bệnh
tim mạch, phì mỡ, tâm thần đang hoành hành ở các nƣớc
công nghiệp phát triển. Tất nhiên không phải tiến bộ khoa
học công nghệ có sứ mệnh làm sai lệch trạng thái thể chất
con ngƣời. Hậu quả cụ thể của tiến bộ khoa học công nghệ
đối với con ngƣời phụ thuộc vào đặc điểm chính trị xã hội
và những điều kiện cơ bản xã hội tạo ra cho mỗi thành viên.
Trong đó, đƣa thể thao vào cuộc sống thƣờng ngày là một
trong những điều kiện quyết định trong việc loại trừ ảnh
hƣởng tiêu cực của sản xuất hiện đại tới sự phát triển thể
chất con ngƣời. Đó là giá trị của văn hóa thể thao đối với
con ngƣời, ngƣợc lại môi trƣờng văn hóa xã hội, khoa học
và công nghệ ảnh hƣởng không nhỏ đến văn hóa thể thao.
Từ những năm năm mƣơi của thế kỷ trƣớc đến nay đã có
sự phát triển mạnh mẽ (bùng nổ) tri thức khoa học, kỹ thuật
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và công nghệ, đƣợc gọi là khoa học và công nghệ. Cuộc
cách mạng khoa học và công nghệ có tác động nhiều mặt,
sâu sắc tới đời sống xã hội và con ngƣời. Ngày nay, khoa
học và công nghệ dƣờng nhƣ trở thành lực lƣợng sản xuất
trực tiếp làm nâng cao năng xuất lao động, tạo ra của cải vật
chất dồi dào cho xã hội. Trong quá trình xây dựng và phát
triển xã hội, khoa học và công nghệ giữ vị trí then chốt.
Từ góc độ kinh tế- chính trị, khoa học và công nghệ là
sự thay đổi về chất, thay đổi tận gốc trong hệ thống lực
lƣợng sản xuất hiện đại, là sự thay đổi toàn bộ các thành
phần của hệ thống đó và trƣớc nhất khoa học công nghệ
bƣớc vào thời kỳ phát triển mới- thời kỹ tự động hoá. Nền
sản xuất bằng máy mà trong đó ngƣời thợ phải trực tiếp
tham gia vào quá trình công nghệ, phải thực hiện chức năng
kỹ thuật máy móc đang dần dần nhƣờng chỗ cho sản xuất
tự động, nơi mà con ngƣời chỉ còn giữ vai trò chỉ đạo. Bản
chất xã hội của khoa học và công nghệ là làm thay đổi vị trí
và vai trò con ngƣời trong sản xuất. Đó là khoa học và công
nghệ mang lại cho văn hóa thể thao những điều kiện để bộc
lộ giá trị vai trò của mình.
Mối quan hệ giữ văn hóa thể thao với khoa học và công
nghệ rất phong phú. Những mối quan hệ đó có thể xem xét
theo hai hƣớng:
* Hướng thứ nhất: Khoa học và công nghệ thúc đẩy sự
phát triển văn hóa thể thao. Điều đó đƣợc thể hiện ở chỗ
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khoa học và công nghệ tăng cƣờng sự phát triển cơ sở vật
chất kỹ thuật cho văn hóa thể thao, tạo ra những máy móc,
thiết bị kỹ thuật sử dụng trong huấn luyện, tạo ra khả năng
xác định nhanh chóng và chính xác thành tích thi đấu, hoàn
thiện hoạt động của trọng tài và thông tin cho khán giả.
Ngoài ra, sự phát triển chung của khoa học kỹ thuật còn
thúc đẩy sự phát triển của lý luận và phƣơng pháp huấn
luyện thể thao, đồng thời cho phép áp dụng phƣơng tiện kỹ
thuật để tổ chức và quản lý phong trào văn hóa thể thao và
thể thao thành tích cao. Sự phát triẻn của khoa học công
nghệ đã tạo điều kiện tối ƣu cho các nhà khoa học thể thao
nghiên cứu sâu sắc về con ngƣời và ảnh hƣởng của quá
trình huấn luyện thể thao đến từng thời điểm trong quá
trình đào tạo vận động viên; khoa học công nghệ đã cho
ngành y sinh học thể thao có những bƣớc nhảy vọt trong
quá trình nghiên cứu về những biến đổi do quá trình tập
luyện và thi đấu thể thao, đồng thời giúp quá trình tuyển
chọn vận động viên và dự báo thành tích thể thao đạt hiệu
quả cao; cùng với những ứng dụng khoa học vào đời sống
văn hóa thể thao thông qua sử dụng khoa học công nghệ.
Sự tiến bộ của khoa học cộng nghệ cho phép áp dụng
phƣơng pháp công nghiệp trong xây dựng các công trình
thể thao, mà bản thân chúng một mặt có tác dụng phát triển
các môn thể thao nâng cao thành tích, mặt khác đảm bảo
tiện nghi cho khán giả và vận động viên tham gia cuộc thi.
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Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay đã đƣợc tạo
ra khả năng xây dựng bể bơi mùa đông, sân trƣợt băng mùa
hè. Nhờ những tiến bộ đó mà có thể tiến hành tập luyện
quanh năm và nâng cao thành tích thể thao.
Khó có thể hình dung ra thể thao hiện đại mà không có
chất tổng hợp mới nhất. Bằng những chất liệu tổng hợp
ngƣời ta chế tạo ra băng, tuyết nhân tạo, xào nhảy, thuyền
đua, bảng rổ và đƣờng chạy...
Nhờ có sự phát triển của khoa học cộng nghệ mà ngày
nay trong thực tiễn huấn luyện ngƣời ta sử dụng rộng rãi
các máy móc và thiết bị có độ nhạy cảm chính xác cao,
phản ứng nhanh với tác động bên ngoài. Những máy móc
và thiết bị kỹ thuật đó đƣợc chế tạo dựa trên những nguyên
tắc điều khiển học, cơ học truyền xa, tự động học. Các máy
móc đó đƣợc sử dụng ngày càng rộng rãi để xác định trạng
thái chức năng cơ thể ở trạng thái tĩnh và trong vận động.
Ngày nay, nhờ có khoa học cộng nghệ, qua các bài test
phức tạp mà ngƣời ta có thể nhận biết trƣớc mức độ phát
triển tổ chất vận động của con ngƣời, mức độ phù hợp của
tố chất với đặc điểm hoạt động (môn thể thao). Nói cách
khác, bằng máy móc thiết bị hiện đại các huấn luyện viên,
các nhà sƣ phạm, các cán bộ khoa học có thể dự đoán với
độ tin cậy cao về tài năng trẻ em trong vận động thể lực.
Khoa học cộng nghệ còn cho phép sử dụng phƣơng tiện
kỹ thuật hiện đại vào lĩnh vực tuyên truyền văn hóa thể
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thao cũng nhƣ thông tin nhanh (vô tuyến truyền hình, phim
ảnh...). Trên thực tế, ngày nay ngƣời ta đã có khả năng
truyền đi bất kỳ điểm nào trên hành tinh chúng ta những
buổi tƣờng thuật thi đấu thể thao. Nhờ có kỹ thuật và
phƣơng tiện thông tin mà vào những ngày có những cuộc
thi đấu lớn (vô địch thế giới, vô địch châu Âu, châu Á...) cả
trái đất dƣờng nhƣ trở thành sân vận động khổng lồ với
hàng triệu khán giả, hàng triệu cổ động viên. Nhƣ vậy, giá
trị to lớn của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao thành
tích thể thao mà còn tạo cho thể thao đi vào tình cảm, tình
yêu của con ngƣời đối với thể thao làm cho giá trị của văn
hóa thể thao càng sâu sắc và là lĩnh vực văn hóa không thể
thiếu đối với con ngƣời và xã hội.
* Hướng thứ hai của khoa học công nghệ có liên quan
tới việc sử dụng các phƣơng tiện TDTT và thể thao để
chống lại sự ảnh hƣởng của các nhân tố bất lợi trong sản
xuất. Ai cũng biết rằng, cùng với sự phát triển cơ giới hoá,
tự động hoá sản xuất thì vận động thể lực của con gnƣời sẽ
đƣợc thu hẹp rất nhiều.
Viện sĩ Bécgơ và cộng sự của ông đã tính rằng: Vào giữ
thế kỷ XIX, 91% năng lƣợng đƣợc sản xuất ra và đƣợc sử
dụng trên trái đất là từ cơ bắp con ngƣời, còn ngày nay tỷ lệ
đó giảm xuống chỉ còn 1%.
Bản chất nhân đạo của tiến bộ khoa học cộng nghệ là ở
chỗ nó làm giảm nhẹ sức lao động của con ngƣời, dần dần
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loại bỏ mhữmg hình thức lao động nặng nhọc, làm thay đổi
tận gốc điều kiện lao động (chống tiếng ồn, chống bụi, đảm
bảo đủ ánh sáng...).
Cuối cùng, sự tiến bộ khoa học cộng nghệ cần phải đem
lại hệ thống sản xuất tự động mà trong đó con ngƣời giữ
vai trò điều khiển và kiểm tra. Song sự tiến bộ khoa học
cộng nghệ cũng đem theo mình những hiểm họa lớn đối với
con ngƣời. Việc giảm đáng kể lao động thể lực trong sản
xuất sẽ dẫn đến bệnh "đói vận động". Nhƣ vậy, giữa thành
tựu khoa học cộng nghệ và tính tích cực vận động tồn tại
mâu thuẫn; mâu thuẫn đó có thể đƣợc phát biểu ngắn gọn
nhƣ sau: "càng tốt càng nguy". Ở nhiều nƣớc văn minh đã
xuất hiện nhiều chứng bệnh do thiếu vận động gây nên nhƣ
bệnh tim mạch, bệnh tâm thần, bệnh phì mỡ... Mâu thuẫn
đó, hiểm hoạ đó chỉ giải quyết có hiệu quả bằng vận động.
Nhƣ vậy, vai trò của TDTT và thể thao trong cách mạng
khoa học công nghệ trƣớc nhất đƣợc thể hiện ở việc "bù
trừ" vận động. Nhƣng đó không phải là chức năng duy nhất
của văn hóa thể thao. Tiến bộ khoa học công nghệ đặt ra
vấn đề độ tin cậy con ngƣời trong hệ thống sản xuất. Ngay
bây giờ đã có những công việc đặt ra những yêu cầu cao
đối với con ngƣời. Sản xuất ngày nay, đã đòi hỏi tiến hành
huấn luyện thể lực chuyên môn cho hoạt động (làm việc
trong điều kiện Bắc - Nam cực, các chuyến bay vũ trụ,
nghiên cứu đại dƣơng, làm việc trong tàu ngầm...). Ngoài
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ra, các nghề đòi hỏi chính xác động tác cao, tập trung chú
ý, phối hợp động tác và phản ứng nhanh ngày càng nhiều
(điều khiển, lắp máy, đo đạc từ xa....).
Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, văn hoá
trong xã hội hiện đại sản sinh ra số lƣợng thông tin khổng lồ
mà con ngƣời ta gọi là sự bùng nổ thông tin. Tất cả thông tin
đó đổ dồn vào hệ thần kinh trung ƣơng của con ngƣời. Sự
vận động cơ bắp giảm đi và lƣợng vận động tâm lý tăng lên
cũng gây ảnh hƣởng xấu tới cơ thể con ngƣời. Trong trƣờng
hợp này, tập luyện thể thao tạo ra những tác động tích cực
mà không một hoạt động nào có thể thay thế đƣợc.
Cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra điều kiện giảm
ngày, giờ làm việc và kết cục là thời gian nhàn rỗi tăng lên.
Thời gian đó cần đƣợc sử dụng hợp lý để hoàn thiện cá
nhân. Một lần nữa chúng ta thấy mối quan hệ tƣơng hỗ của
văn hóa xã hội và khoa học cộng nghệ với văn hóa thể thao
ngày càng chặt chẽ, mạnh mẽ và giá trị của văn hóa thể
thao càng khẳng định tính ƣu việt đối với sự phát triển của
xã hội.
Đối với nƣớc ta, mối quan hệ trên cũng đƣợc phản ảnh
rõ nét trong thực tế và nó cũng phản ánh đầy đủ các giá trị
trên. Ngoài ra sự phát triển của văn hóa xã hội và khoa học,
công nghệ đến văn hóa thể thao còn đƣợc thể hiện ở việc có
nhiều môn thể thao mới đã chính thức đƣa vào hoạt động
trong lĩnh vƣc văn hóa thể thao nhƣ:
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- Múa cổ động (Cheerleading)
Múa cổ động đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm
2000, nhƣng phải đến những năm gần đây múa cổ động
mới tìm đƣợc một chỗ đứng vững chắc, len lỏi vào đời
sống của giới trẻ, nhất là khi nó xuất hiện lần đầu tiên tại
Giải thể dục văn thể mỹ toàn quốc - U.League 2010 với
hàng chục đội tham gia.

Múa cổ động (Cheerleading)
Leo tường(climbing wall) là môn thể thao mạo hiểm
những năm gần đây thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ.
Đây là môn thể thao vừa mang tính giải trí, pha chút mạo
hiểm, rèn luyện cho ngƣời chơi sức khỏe dẻo dai, sự tự tin,
cảm giác chinh phục và giải tỏa stress nên đƣợc các bạn trẻ
rất yêu thích.
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Leo tường (Climbing Wall)
Tổng cục TDTT Việt Nam đã cho phép thành phố Hồ
Chí Minh lập ra đội leo tƣờng để thi đấu tại SEA Games
26. Leo tƣờng chính là một trong sáu môn mới tại SEA
Games 26. Trong số 6 Vận động viên thành phố Hồ Chí
Minh đến Indonesia dự SEA Games 26 có 3 gƣơng mặt
từng chinh phục thành công đỉnh Everest năm 2008 là Phan
Thanh Nhiên, Nguyễn Mậu Linh và Bùi Văn Ngợi. Ba
thành viên còn lại là Lê Thanh Dũng, Lê Trọng Khôi và
Phan Thanh Luân.
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- Đấu kiếm quý tộc, trượt băng
Đây là 2 môn thể thao mới đƣợc du nhập vào Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phƣơng
đầu tiên phát triển các môn thể thao này. Ở môn đấu kiếm
tại thành phố Hồ Chí Minh các thành viên đã lập ra câu lạc
bộ Saigon Fencing để tham gia sinh hoạt và kết nạp các
thành viên. Môn đấu kiếm này có nguồn gốc từ việc đấu
kiếm của giới quý tộc Pháp và hiện nay đã trở thành môn
thi đấu của Olympic.

Trƣợt băng vốn là môn thể thao phổ biến ở các nƣớc xứ
lạnh, còn Việt Nam vốn là quốc gia ở miền nhiệt đới nên
các VĐV chỉ có thể trƣợt trên sân băng nhân tạo.
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- Những môn thể thao khác

Hai vận động viên tarung djarat (môn võ của Indonesia)
Thời gian gần đây một số môn khá mới ở Việt Nam đã
có chỗ đứng khá vững chắc nhƣ bóng chày, diều lƣợn,
tarung djarat (môn võ của Indonesia), shorinijo kempo
(quyền pháp thiếu lâm tự) đã đƣợc giới trẻ Việt Nam đón
nhận và bƣớc đầu hoạt động một cách chuyên nghiệp.
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Nhƣ vậy,văn hóa xã hội, khoa học và công nghệ đã góp
phần không nhỏ đến sự phát triển vƣợt bậc của văn hóa thể
thao và trong mọi trƣờng hợp văn hóa thể thao là thành
phần cần thiết của đời sống cá nhân và xã hội.
1.2.2.2. Thể chế xã hội
Thể chế xã hội là yếu tố hàng đầu, tác động và chi phối
tới văn hóa thể thao mỗi quốc gia. Thể chế là: “những luật
lệ do con ngƣời đặt ra để điều tiết và định hình những quan
hệ giữa con ngƣời - chủ thể tham gia hoạt động’’. Đối
tƣợng điều chỉnh của thể chế là các quan hệ xã hội, nên
tƣơng ứng với các quan hệ xã hội ngƣời ta chia ra: thể chế
kinh tế, thể chế chính trị, thể chế hành chính, thể chế văn
hóa xã hội...
Thể chế thuộc kiến trúc thƣợng tầng xã hội quy định các
cơ sở hạ tầng của tồn tại xã hội. Trong hoạt động thể thao,
thể chế xã hội thể hiện thông qua đƣờng lối phát triển thể
thao, mục tiêu phát triển thể thao, quy hoạch về cơ sở vật
chất, nhân lực, đào tạo, thực trạng và các giải pháp phát
triển thể thao..., Các quy định về luật lệ, đạo đức, triết lý
thể thao, quản lý, tổ chức thi đấu, khen thƣởng, đãi ngộ
trong thể thao nhằm hƣớng tới nền thể thao bền vững và
phát triển.
Ở nƣớc ta thể chế đƣợc thể hiện ở những chính sách của
Nhà nƣớc về phát triển thể dục thể thao thông qua các điều
luật cơ bản sau (trích từ điều 4 - Luật Thể dục thể thao):
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1. Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao nhằm nâng cao
sức khoẻ, thể lực, tầm vóc ngƣời Việt Nam, góp phần cải
thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân, tăng cƣờng
hợp tác, giao lƣu quốc tế về thể thao, nâng cao sự hiểu biết
giữa các quốc gia, dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
Tăng dần đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc, dành quỹ đất và có
chính sách phát huy nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất,
đào tạo bồi dƣỡng nhân lực, phát hiện và bồi dƣỡng năng
khiếu thể thao để đào tạo thành những tài năng thể thao,
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng
cao chất lƣợng hoạt động thể dục, thể thao, phát triển một
số môn thể thao đạt trình độ thế giới.
2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự
nghiệp thể dục, thể thao, thành lập cơ sở dịch vụ hoạt động
thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của
nhân dân, bảo đảm để các cơ sở thể thao công lập và tƣ
nhân đƣợc bình đẳng trong việc hƣởng ƣu đãi về thuế, tín
dụng, đất đai theo quy định của pháp luật.
3. Ƣu tiên đầu tƣ phát triển thể dục, thể thao ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát
triển các môn thể thao dân tộc.
1.2.2.3. Lợi ích
Thể thao không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất
nhƣng góp phần tái sản xuất sức lao động của con ngƣời.
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Nhƣ vậy hoạt động thể thao mang lại lợi ích cho xã hội,
cho cá nhân. Mặt xã hội, thông qua hoạt động thể thao cũng
góp phần đánh giá trình độ phát triển của một đất nƣớc,
nâng cao vị thế của quốc gia trong hội nhập và giao lƣu
quốc tế, là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội của một địa
phƣơng, quốc gia tổ chức thi đấu thể thao.
Về mặt cá nhân, tham gia hoạt động thể thao với động
cơ và mục đích khác nhau. Xem xét ở khía cạnh động cơ
lành mạnh chính đáng là góp phần nâng cao sức khỏe về
thể chất, tinh thần, tham gia thi đấu thể thao vì màu cờ sắc
áo của quốc gia, nơi huấn luyện - đào tạo. Nâng cao vị thế,
đẳng cấp và tên tuổi của vận động viên tham gia thi đấu thể
thao. Ngƣợc lại là động cơ thực dụng dẫn đến những tiêu
cực trong thể thao nhƣ cá độ, sử dụng chất kích thích,
những xung đột trong thể thao...
1.2.2.4. Xu thế toàn cầu hóa
Xã hội phát triển, xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, văn hóa
là hiện tƣợng khách quan, để hợp tác chặt chẽ về mặt kinh
tế trƣớc hết phải thông qua giao lƣu về văn hóa thể thao.
Nhƣ vậy, hoạt động văn hóa thể thao là cầu nối để các nƣớc
hiểu biết và xích lại gần nhau hơn. Mặt khác xu thế toàn
cầu hóa cũng tạo những cơ hội và thách thức cho thể thao.
Nhiều môn thể thao không có ngƣời tham gia. Ngƣợc lại
nhiều môn thể thao thông qua giao lƣu đƣợc cải biến phù
hợp, nên đã có cơ hội phát triển và mở rộng sang nhiều
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quốc gia trên thế giới. (karate của Nhật Bản, taekwondo
Hàn Quốc...).
1.2.3. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA THỂ THAO
Thể thao thành tích cao có mục đích là thành tích thể
thao tuyệt đối, muốn đat mục đích đó phải khai thác đến
giới hạn tối đa cả thể chất và tinh thần của con ngƣời. Thể
thao còn là phƣơng tiện hữu hiệu tăng cƣờng sức khỏe, có
những môn thể thao hoặc những bài tập khiến hàng chục
triệu ngƣời bị mê hoặc, không thể bỏ tập luyện. Thể thao
còn làm cho tri thức, tình cảm con ngƣời thêm phong phú,
tinh thần con ngƣời đƣợc giải tỏa khỏi các ức chế thƣờng
nhật. Các sự kiện thể thao khiến hàng chục triệu ngƣời hồi
hộp theo dõi. Ngoài ra thể thao còn có ý nghĩa xã hội sâu
sắc mà các lĩnh vực văn hóa xã hội khác không thể thay
thế: Các quốc gia đều dùng giao lƣu thi đấu thể thao để
khích lệ tinh thần dân tộc, đoàn tụ dân tộc. Thi đấu thể thao
còn là phƣơng tiện đƣa các quốc gia lại gần nhau, duy trì
hòa bình và hữu nghị. Đặc biệt thành tích thi đấu thể thao
còn là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của
xã hội v.v... Chính vì vậy, văn hóa thể thao có tác dụng xã
hội hóa, truyền thông, giáo dục và truyền cảm rất cao.
Ngoài những giá trị kể trên văn hóa thể thao đối với cá
nhân vận động viên thể thao còn có những giá trị khác nữa
đó là:
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- Rèn luyện những phẩn chất ý chí kiên cƣờng, khả năng
chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn để trinh phục các
đỉnh cao thành tích thể thao trên con đƣờng tài nghệ thể
thao. Bởi lẽ muốn chiếm lĩnh đƣợc các thành tích thể thao
kế tiếp nhau, không có con đƣờng nào khác, vận động viên
phải tập luyện với lƣợng vận động lớn và khắc phục sự mệt
mỏi, đơn điệu nhàm chán ngày càng tăng thông qua sự nỗ
lực ý chí mà khó tìm đƣợc những hoạt động nào của con
ngƣời gian khổ nhƣ thế và diễn ra liên tục suốt cuộc đời
của vận động viên. Chính những điều đó đã tạo nên những
giá trị của văn hóa thể thao mà các nhà khoa học trong lĩnh
vực này quan tâm nghiên cứu và dần hoàn thiện để tạo
thành hệ thống tri thức văn hóa thể thao và những mô hình
phẩm chất tâm lý vận động viên.
- Xây dựng phong cách thể thao cho vận động viên. Do
đặc điểm cạnh tranh quyết liệt nhƣng công bằng trƣớc luật
lệ thi đấu, nên tính công bằng và sự cạnh tranh quyết liệt
phù hợp với luật lệ cuộc thi của thể thao thành tích cao mà
vận động viên phải trải nghiệm để dành chiến thắng đã tạo
nên phong cách thể thao cho vận động viên. Nhƣ vậy
phong cách thể thao đƣợc hình thành và hoàn thiện thông
qua quá trình tập luyện và thi đấu và quá trình giáo dục đã
tạo nên những hình ảnh về đức tính kiên trì, lòng trung
thực, tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể, tính độc lập và
sáng tạo... là những phẩm chất tạo nên biểu tƣợng vận động
viên nhƣ những tâm gƣơng sáng có ảnh hƣởng lớn đến lối
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sống của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ,
giúp họ vƣơn lên trong cuộc sống, lao động và học tập...
Văn hóa thể thao còn là những quy ƣớc, chuẩn mực, nét
đẹp cụ thể hóa thông qua luật lệ, đạo đức v. v. Đồng thời
văn hóa thể thao giúp chủ thể - con ngƣời tham gia hoạt
động thể thao nhận biết, đánh giá những biểu hiện phi văn
hóa trong hoạt động thể thao từ đó có các biệp pháp điều
chỉnh, giáo dục... góp phần đƣa văn hóa thể thao lên một
tầm cao mới. Nhƣ vậy, văn hóa nói chung, văn hóa thể thao
nói riêng không chỉ là các giá trị vật chất mà là nền tảng
tinh thần của xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu để
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
1.3. Ý NGHĨA CỦA MÔN HỌC VĂN HÓA THỂ
THAO TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI
HỌC TDTT
Để giáo dục nhân cách toàn diện cho sinh viên đại học
TDTT, ngoài việc trang bị kiến thức các môn khoa học cơ
bản nhƣ: chính trị học, ngoại ngữ, tin học, các môn chuyên
môn, nghiệp vụ..., môn văn hóa thể thao cung cấp cho
ngƣời học nhìn nhận thể thao dƣới góc độ văn hóa. Biểu
hiện thông qua quá trình phát sinh, phát triển, cải biến, hội
nhập, qua sinh hoạt, tập luyện, huấn luyện và thi đấu. Các
yếu tố ảnh hƣởng, tác động và chí phối hoạt động thể thao
nhƣ đƣờng lối phát triển thể thao của Đảng và Nhà nƣớc,
giáo dục, tổ chức quản lý, truyền thông, văn hóa thƣởng
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thức, nhận thức của nhân dân về hoạt động thể thao... Đây
là những quy ƣớc, chuẩn mực, nét đẹp cụ thể hóa thông qua
luật lệ, đạo đức trong văn hóa thể thao. Đồng thời văn hóa
thể thao giúp chủ thể - con ngƣời tham gia hoạt động thể
thao nhận biết, đánh giá những biểu hiện phi văn hóa trong
hoạt động thể thao từ đó có các biệp pháp điều chỉnh, giáo
dục... góp phần đƣa văn hóa thể thao lên một tầm cao mới.
Nhƣ vậy, văn hóa nói chung, văn hóa thể thao nói riêng là
nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực vừa là mục
tiêu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Câu hỏi ôn tập
1.
2.
3.
4.

Phân tích khái niệm văn hóa và văn hóa thể thao?
Nêu và phân tích các đặc điểm của văn hóa thể thao?
Trình bày các yếu tố tác động đến văn hóa thể thao?
Phân tích vai trò của văn hóa thể thao trong xã hội?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. E.B. Tylor, Văn hóa nguyên thủy, Huyền Giang dịch
từ tiếng Nga, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, tr, 13.
2. Vũ Minh Chi, Nhân học văn hóa - con người với thiên
nhiên, xã hội và thế giới siêu nhiên, (sách tham khảo), NXB
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 39.
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3. F. Boas, Primitive Minds (Trí óc của người Nguyên
Thủy), Ngô Phƣơng Lan dịch, 1921, p. 149
4. A.L. Kroeber và Kluckhohn, Culture, a critical review
of concept and definitions, Vintage Books, A Division of
Random House, New York, 1952, p.357
5. Hồ Chí Minh Toàn Tập, in lần 2, NXB Chính trị Quốc
gia, Hà Nội, 1995, tập 3, tr. 431.
6. Dẫn theo Trần Quốc Vƣợng (chủ biên), Cơ sở văn
hóa Việt Nam, NXB Giáo dụ, 2005, tr. 22
7. Nguyễn Đức Từ Chi, Góp phần nghiên cứu văn hóa
và tộc người, NXB Chính trị Quốc gia, 2003, tr. 565, 565,
570.
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Chƣơng 2
CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
VĂN HÓA THỂ THAO
Để phân biệt văn hóa thể thao khác các lĩnh vực văn hóa
khác của xã hội, chƣơng này đƣợc trình bày các nội dung:
Các thành phần trong cấu trúc văn hóa thể thao; Nhân cách
văn hóa của các chủ thể trong hoạt động thể thao và các
hình thức biểu hiện của văn hóa thể thao trong các hoạt
động cụ thể giúp ngƣời học hiểu rõ về bản chất của văn hóa
thể thao.
2.1. CÁC THÀNH PHẦN TRONG CẤU TRÚC VĂN
HÓA THỂ THAO
2.1.1. TRIẾT LÝ THỂ THAO
Triết lý là hệ thống tƣ tƣởng, nghiên cứu đời sống của
con ngƣời và vũ trụ mà trong đó con ngƣời sinh sống. Định
nghĩa theo vai trò thì triết lý thể thao là những tƣ tƣởng chỉ
đạo, định hƣớng, dẫn dắt hoạt động thể thao.
Định nghĩa theo các yếu tố cấu thành thì triết lý thể thao
của một nhà nƣớc là lý tƣởng, là phƣơng châm hành động,
là hệ thống giá trị và mục tiêu chung của nhà nƣớc chỉ dẫn
cho mọi hoạt động thể thao.
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Định nghĩa theo cách thức hình thành thì triết lý thể thao
là những tƣ tƣởng triết học phản ánh thực tiễn thể thao qua
con đƣờng trải nghiệm, suy ngẫm và khái quát hóa của các
chủ thể tham gia hoạt động thể thao và chỉ dẫn hoạt động
thể thao. Theo cách tiếp cận này, cần lƣu ý con đƣờng
chung của sự hình thành các triết lý thể thao là sự tổng kết
kinh nghiệm thực tiễn để đi đến các tƣ tƣởng triết học về
thể thao bằng triết lý thể thao, tác giả của các triết lý thể
thao thƣờng là những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực thể
thao, quản lý vĩ mô về các hoạt động xã hội của con ngƣời.
Triết lý thể thao là một trong những biểu hiện của văn
hóa trong hoạt động thể thao, bởi một chủ thể tham gia vào
hoạt động thể thao ngoài mục tiêu kinh tế thì họ còn hƣớng
tới những lý tƣởng, hoài bão khác của của cuộc đời nhƣ
đam mê thể thao, khẳng định thành tích của bản thân, muốn
ghi danh tên tuổi... Mỗi chủ thể tham gia hoạt động thể thao
ở tầm vĩ mô, vi mô cần xây dựng triết lý thể thao đại diện
cho cộng đồng, nhóm, cá nhân nhƣ là kim chỉ nam định
hƣớng cho hoạt động thể thao đạt mục đích đã theo đuổi.
Triết lý thể thao đƣợc khái quát, kế thừa và phát triển
theo quan điểm của Hồ Chí Minh:
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi
lĩnh vực hoạt động của đất nƣớc, vì sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân. Thể
dục thể thao là một trong những lĩnh vực đƣợc Chủ tịch Hồ
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Chí Minh quan tâm, chỉ đạo, xây dựng và phát triển ngay từ
sau Cách mạng tháng Tám thành công và trong suốt quá trình
xây dựng và bảo vệ đất nƣớc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: "Thể dục thể thao là
một công tác cách mạng", tức là Ngƣời đã đặt thể dục thể
thao ngang hàng với các công tác khác, nhƣ công tác chính
trị tƣ tƣởng, công tác tổ chức, công tác văn hoá, giáo dục...
Công tác thể dục thể thao có nhiệm vụ "nghiên cứu phƣơng
pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc" nhằm "tăng bổ
sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam".
Để tăng cƣờng và mở rộng các hoạt động thể dục thể
thao, ngay sau khi đất nƣớc giành đƣợc độc lập ngày 31 - 1
- 1946, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha
Thể dục Trung ƣơng thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của
ngành thể dục thể thao ngày nay. Và ngày 27 - 3 - 1946,
Ngƣời ký tiếp Sắc lệnh số 33, thành lập Nha Thể dục Trung
ƣơng thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Cũng trong tháng 3 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Lời kêu gọi toàn dân
tập thể dục", chỉ ra mục đích, tính chất của phong trào thể
dục thể thao, của nền thể dục thể thao Việt Nam mới.
Tháng 5 - 1946, Ngƣời đích thân phát động phong trào
"Khoẻ vì nƣớc"... Những việc làm thiết thực trên cho thấy,
Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền thể dục thể thao của nƣớc
Việt Nam mới.
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Trong bài "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" (1946), Chủ
tịch Hồ Chí Minh đƣa ra định nghĩa về sức khoẻ nhƣ sau:
"Sức khoẻ là khí huyết lƣu thông, tinh thần đầy đủ". Khí
huyết lƣu thông giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, không có bệnh
tật, không ốm đau; tinh thần đầy đủ sẽ giúp cho con ngƣời
năng động, hăng hái, có ý chí, có nghị lực để hoàn thành tốt
công việc. Ngƣời coi sức khoẻ của con ngƣời là sự thống
nhất giữa thể chất và tinh thần. Thể chất lành mạnh thì tinh
thần sung mãn; tinh thần hăng hái, năng động thể hiện thể
chất tốt, lành mạnh. Cơ thể tốt, tinh thần tốt có ảnh hƣởng
qua lại lẫn nhau và thống nhất biện chứng với nhau. Định
nghĩa về sức khoẻ của Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn nhƣng hết
sức súc tích rõ ràng, mang tính nhân văn sâu sắc.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khoẻ có vai trò to lớn
trong cuộc sống của mỗi con ngƣời, của mỗi dân tộc, trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong việc xây
dựng con ngƣời mới, xã hội mới. Ngƣời nhận định: "Giữ
gìn dân chủ, xây dựng nƣớc nhà, gây đời sống mới, việc gì
cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công". Sức khoẻ của
con ngƣời là nhân tố cơ bản góp phần làm nên sức mạnh
tổng hợp trong cách mạng, đƣa đến những thắng lợi vĩ đại
của nhân dân ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn nhân dân ta ai cũng
có sức khoẻ, ai cũng đều khoẻ mạnh. Con ngƣời có
sức khoẻ thì sẽ tạo ra năng suất lao động cao hơn; con
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ngƣời có sức khoẻ thì năng động, hoạt bát hơn trong mọi
hoạt động của đời sống xã hội; con ngƣời có sức khoẻ thì
trí tuệ có điều kiện phát triển phong phú hơn. Ngƣời nhận
định: "Muốn lao động, sản xuất tốt, công tác và học tập tốt
thì cần phải có sức khoẻ". Sức khoẻ của con ngƣời có ảnh
hƣởng lớn đến tinh thần và lực lƣợng của toàn dân, Ngƣời
nói: "Sức khoẻ của cán bộ và nhân dân đƣợc đảm bảo thì
tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và sức khoẻ đầy đủ thì
kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau
thành công". Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một
chân lý "Dân cƣờng thì nƣớc thịnh". "Dân cƣờng" chính là
sức khoẻ của nhân dân cả về thể chất lẫn tinh thần; "nƣớc
thịnh" là phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh. Ngƣời Việt Nam ta ai cũng
muốn có sức khoẻ để làm việc, để cống hiến, để hƣởng thụ;
ai cũng muốn đất nƣớc thịnh vƣợng, giàu có, nhân dân
đƣợc sống yên ổn, mới có điều kiện để phát triển một cách
toàn diện.
Ngoài việc tăng cƣờng sức đề kháng và năng lực thích
ứng của cơ thể con ngƣời, thể dục thể thao có vai trò to lớn
trong việc nâng cao sức khoẻ toàn diện cho con
người. Sức khoẻ toàn diện là sự phát triển đầy đủ các tố
chất thể lực nhƣ: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền bỉ dẻo dai
và sự khéo léo. Những yếu tố này chỉ có thể đạt đƣợc nhờ
luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên. Khi con ngƣời có
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sức khoẻ toàn diện thì sẽ nâng cao đƣợc năng lực thể chất.
Năng lực thể chất có vai trò hết sức quan trọng trong cuộc
sống, trong lao động, trong công tác và trong học tập. Có
năng lực thể chất tốt sẽ giúp cho con ngƣời vƣợt qua đƣợc
mọi khó khăn, hoàn thành tốt đƣợc mọi công việc. Muốn có
năng lực thể chất tốt đòi hỏi con ngƣời phải có lòng kiên
trì, phải có quyết tâm cao trong việc rèn luyện thân thể.
Bản thân Ngƣời, có những lúc bị yếu mệt, nhƣng Ngƣời
vẫn cố gắng dậy vận động thân thể, tập một số động tác thể
dục nhẹ nhàng, hoặc đi bộ, tập leo núi.
Chính vì thể dục thể thao có vai trò quan trọng trong
việc nâng cao sức khoẻ con ngƣời, nên Chủ tịch Hồ Chí
Minh yêu cầu phong trào thể dục thể thao phải trở thành
phong trào chung của toàn dân. Ngƣời kêu gọi toàn dân
luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể,
ngƣời khoẻ mạnh thì mới đủ sức tham gia mọi công tác
cách mạng. Ngƣời nói: "Mỗi một ngƣời dân yếu ớt, tức là
làm cho cả nƣớc yếu ớt một phần; mỗi một ngƣời dân
mạnh khoẻ, tức là góp phần cho cả nƣớc mạnh khoẻ". Điều
đó có ý nghĩa sâu sắc không chỉ về sức khoẻ của nhân dân,
mà cả về vật chất và tinh thần của dân tộc.
Trên thế giới tƣ tƣởng Olympic là một triết lý về văn hóa
thể thao, về cuộc sống trên cơ sở nâng cao và kết hợp một
cách hài hòa, cân đối các tố chất thể lực với tinh thần, ý chí
của con ngƣời, kết hợp thể thao với văn hóa và giáo dục.
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Tƣ tƣởng Olympic hƣớng tới tạo dựng một phong cách
sống dựa trên niềm vui và nỗ lực của con ngƣời, trên cơ sở
tôn trọng các nguyên tắc đạo đức cơ bản của thể thao nêu
trong Hiến chƣơng Olympic. Vì vậy, các cuộc thi đấu
Olympic cổ đại đã đƣợc ghi nhận lần đầu tiên vào năm 776
trƣớc Công Nguyên và Đại hội Olympic hiện đại đƣợc bắt
đầu từ năm 1896 đến nay.
Văn hóa thể thao truyền thống của Việt Nam phát triển
thống nhất với mục tiêu của phong trào Olympic thế giới về
tổ chức xã hội, là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế.
Hiện nay, hầu hết tổ chức xã hội về thể dục thể thao của
nƣớc ta là thành viên của Ủy ban Olympic Việt Nam. Mà
Ủy ban Olympic Việt Nam lại là thành viên của Ủy ban
Olympic quốc tế, thực hiện Hiến chƣơng của Ủy ban
Olympic quốc tế và tham gia tích cực vào các hoạt động
của tổ chức quốc tế này. Thể thao Việt Nam tăng cƣờng
giao lƣu với phong trào thể dục thể thao quốc tế nhƣ: Tham
gia thi đấu tại các Đại hội Olympic quốc tế, châu lục, khu
vực Đông Nam Á; tham dự các hoạt động của Olympic
quốc tế; tham quan khảo sát, đào tạo bồi dƣỡng cán bộ ở
nƣớc ngoài; tập huấn vận động viên ở nƣớc ngoài; giao lƣu
về khoa học công nghệ và xuất nhập khẩu hàng hóa thể
thao với nƣớc ngoài... Đồng thời Việt Nam cũng thực hiện
tốt nghĩa vụ đối với quốc tế về việc nhận đăng cai một số
giải thi đấu thế giới, Đại hội thể thao cấp châu lục và khu
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vực Đông Nam Á; cử trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ
trong một số giải thi đấu quốc tế.
Nhƣ vậy triết lý thể thao không chỉ dừng lại ở những
luận điểm và còn đƣợc hiện thực hóa trong thực tiễn hoạt
động thể thao.
2.1.2. LUẬT THỂ THAO
2.1.2.1. Luật thi đấu của các môn thể thao
Mỗi môn thể thao trong thi đấu đều có luật riêng, các
vận động viên khi tham gia thi đấu phải nắm vững và tuân
thủ các quy định của luật thi đấu môn thể thao đó.
Ví dụ, trong thi đấu môn bóng đá, luật quy định bên nào
ghi đƣợc nhiều bàn thắng vào khung thành của đối phƣơng
hơn sẽ giành chiến thắng, nhƣng đồng thời cũng quy định
những hành vi nghiêm cấm vận động viên không đƣợc làm,
nếu vận động viên cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt và hình
thức xử phạt sẽ là cho đối phƣơng đƣợc hƣởng quả đá phạt
trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc phạt đền. Cá nhân vận động
viên phạm lỗi có thể bị nhắc nhở hoặc phạt thẻ vàng, nặng
nhất có thể bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu...
2.1.2.2. Luật quy định về hoạt động thể thao
Pháp luật về thể dục, thể thao có những quy định về cách
hành xử, mối quan hệ giữa những ngƣời tham gia hoạt
động thể thao cần đƣợc khuyến khích mà trong thực tiễn đó
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là những cử chỉ, hành vi mang tính công bằng “FAIPLAY”
giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tƣ, thực chất; đó là những
hành vi đạo đức thể hiện lòng yêu nghề, say mê học tập để
nâng cao trình độ; tinh thần tận tuỵ sẵn sàng vƣợt qua khó
khăn vì vận động viên; không bị bất kỳ lợi ích vật chất
hoặc tinh thần nào chi phối làm ảnh hƣởng đến sự trung
thực, tính độc lập nghề nghiệp; thận trọng trong mọi quyết
định để hạn chế tối đa sai sót trong huấn luyện; giữ gìn
thông tin bảo mật khi hành nghề của ngƣời huấn luyện viên
thể thao, những điều này đã đƣợc Uỷ ban TDTT (nay là Bộ
VH,TT&DL) quy định trong “Tiêu chuẩn cơ bản về đạo
đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao”.
Luật Thể dục, thể thao, Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy
định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thể dục, thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật khác
quy định nhiều nội dung về đạo đức và giáo dục đạo đức
cho cán bộ, trọng tài, vận động viên thể thao nhƣ:
Đối với vận động viên thể thao thành tích cao, Điều 32
quy định tại khoản 1 điểm e là: chấp hành quy định của luật
thi đấu thể thao và điều lệ giải thể thao; khoản 3 là: rèn
luyện, tu dƣỡng phẩm chất, đạo đức; nâng cao ý chí, lòng
tự hào dân tộc.
Đối với HLV thể thao thành tích cao phải quản lý, giáo
dục vận động viên (Điều 33 khoản 1 điểm d). Muốn quản
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lý, giáo dục vận động viên đƣợc tốt ngƣời HLV phải gƣơng
mẫu với đạo đức tốt, ngoài những tiêu chuẩn chuyên môn
khác. Theo quy định của luật, HLV phải chấp hành quy
định của luật thi đấu thể thao và điều lệ giải thể thao (Điều
33 khoản 1 điểm e), mà trong điều lệ giải thƣờng có những
quy định về vấn đề đạo đức nhƣ bảo đảm tính trung thực
chẳng hạn.
Đối với trọng tài, Điều 34 khoản 4 quy định phải điều
chỉnh hành thi đấu theo quy định của luật thi đấu thể thao
và theo quy định của điều lệ giải; khoản 5 quy định phải
trung thực, khách quan trong điều hành thi đấu.
Đối với vận động viên, HLV chuyên nghiệp, ngoài
những tiêu chuẩn đạo đức đối với vận động viên, HLV thể
thao thành tích cao còn phải có đạo đức trong kinh doanh,
hành nghề thể thao; không phải lúc nào cũng vì tiền bất
chấp dƣ luận; không đƣợc phép thờ ơ vô trách nhiệm với
đơn vị, địa phƣơng, nhất là với nhiệm vụ Quốc gia. Những
quy định về vấn đề này đƣợc thể hiện trong quy chế thể
thao chuyên nghiệp của từng môn thể thao; thể hiện trong
hợp đồng lao động ký với CLB chuyên nghiệp hoặc Liên
đoàn thể thao quốc gia.
Một điều hiển nhiên, ngƣời có đạo đức tốt là ngƣời không
có những hành vi vi phạm pháp luật do lỗi cố ý gây ra,
nhƣng có thể có hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết
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gây ra (lỗi vô ý). Bởi vậy, cần hiểu biết pháp luật và nâng
cao trình độ chuyên môn để hạn chế thấp nhất và loại bỏ
đƣợc những vi phạm pháp luật đáng tiếc do lỗi vô ý gây ra.
2.1.3. ĐẠO ĐỨC THỂ THAO
2.1.3.1. Khái niệm chung về đạo đức
Đạo đức, theo từ điển tiếng Việt, là những phép tắc căn
cứ vào chế độ kinh tế và chế độ chính trị mà đặt ra mối
quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, giữa cá nhân và xã hội, cốt
để bảo vệ chế độ kinh tế và chế độ xã hội. Đạo đức cách
mạng là những quy tắc tinh thần mà ngƣời cách mạng tuân
theo nhƣ “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tƣ”…
Đạo đức theo từ điển tiếng Anh: Hệ thống các tiêu
chuẩn về hành vi tốt hay xấu. Hệ thống này làm mỗi
ngƣời đều tin tƣởng vào đó một cách tự giác, hơn là với
luật bắt buộc: đó là nghĩa vụ đạo đứccủa mọi ngƣời. Đạo
đức là tiêu chuẩn cho những cá nhân hay tập thể đƣợc
đánh giá là tốt hay xấu, có đạo đức hay không có đạo
đức. Đạo đức là lòng tin vào điều tốt của con ngƣời, vào
chiến thắng của điều tốt đẹp. Nếu không có lòng tin vào
điều tốt đẹp thì con ngƣời và xã hội không thể có đạo
đức.
Nhƣ vậy chúng ta có thể hiểu đạo đức là những tiêu
chuẩn, nguyên tắc đƣợc dƣ luận xã hội thừa nhận, quy định
hành vi, quan hệ của con ngƣời với nhau và đối với xã hội
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nhằm khắc phục các mâu thuẫn và làm cho xã hội ổn định,
phát triển.
Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực
xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con ngƣời đối
với bản thân và trong quan hệ với ngƣời khác, với xã hội.
Từ góc độ khoa học,“Đạo đức là một bộ môn khoa học
nghiên cứu về bản chất tự nhiên của cái đúng - cái sai và
phân biệt khi lựa chọn giữa cái đúng - cái sai, triết lý về cái
đúng - cái sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi của
các thành viên cùng một nghề nghiệp“ (Từ điển Điện tử
American Heritage Dictionary)
Chức năng cơ bản của đạo đức là đạo đức điều chỉnh
hành vi của con ngƣời theo các chuẩn mực và quy tắc đạo
đức đã đƣợc xã hội thừa nhận bằng sức mạnh của sự thôi
thúc lƣơng tâm cá nhân, của dƣ luận xã hội, của tập quán
truyền thống và của giáo dục.
Đạo đức quy định thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi
ngƣời đối với bản thân cũng nhƣ đối với ngƣời khác và xã
hội. Vì thế đạo đức là khuôn mẫu, tiêu chuẩn để xây dựng
lối sống, lý tƣởng của mỗi ngƣời.
Những chuẩn mực và quy tắc đạo đức gồm: độ lƣợng,
khoan dung, chính trực khiêm tốn, dũng cảm, trung thực,
tín, thiện, tàn bạo, tham lam, kiêu ngạo, hèn nhát, phản bội,
bất tín, ác.
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2.1.3.2. Đạo đức thể thao
Đạo đức thể thao là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn
mực có tác dụng điều khiển, điều chỉnh, đánh giá và kiểm
soát hành vi của các chủ thể tham gia vào hoạt động thể
thao
Đạo đức thể thao chính là một dạng đạo đức nghề nghiệp
đƣợc vận dụng vào trong hoạt động thể thao. Đạo đức nghề
nghiệp là hệ thống các chuẩn mực quy định thái độ chủ
quan của ngƣời lao động trong một ngành nghề nào đó đối
với công việc và sản phẩm của mình khi hành nghề. Một
cách khái quát, có thể hiểu rằng tinh thần cốt lõi của đạo
đức nghề nghiệp chính là thái độ tận tâm, chuyên cần với
công việc vì chính công việc, chứ không vì những mục đích
bên ngoài. Chỉ trong chừng mực này , mới có thể hiểu đƣợc
một cách sâu xa ý nghĩa của lòng yêu nghề.
Đạo đức trong thể thao là vấn đề hàng đầu của lý
tƣởng Olympic mà ngƣời sáng lập ra phong trào Olympic
hiện đại Piede Cubertin đã xác định và Hội nghị Quốc tế
kỷ niệm 100 năm phong trào Olimpic (1994) đã khẳng
định lại: “Trong lời thề Olimpic, tôi chỉ yêu cầu một điều
duy nhất là lòng trung thực trong thể thao”; Piede
Cubertin cho rằng các danh hiệu thể thao giành đƣợc
bằng cách không trung thực, không vô tƣ sẽ hoàn toàn
chẳng có giá trị gì. Theo Cubertin, tinh thần thể thao
chân chính là hƣớng tới sự hoàn thiện của con ngƣời. Thể
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thao chỉ có thể đạt đƣợc sứ mệnh cao cả phát triển tinh
thần, thể lực và đấu tranh chống những ảnh hƣởng tiêu
cực khi vận động viên có lòng vị tha, tinh thần hiệp sĩ và
mang tính nghiệp dƣ (amateur).
Nguyên Chủ tịch IOC Juan Antonia Samaranch khẳng
định những nguyên tắc cơ bản của đạo đức thể thao là:
“Sự khoan dung, lòng cao thƣợng, tính trung thực, công
bằng, tình đoàn kết hữu nghị, không phân biệt chủng tộc
và tôn trọng ngƣời khác”. Ngài Samaranch cũng khẳng
định: “Fair play là tài sản vô giá của thể thao, là tinh
thần quốc tế cao cả, là giá trị đạo đức và tƣơng lai của
nhân loại”.
Fair play là điều thiêng liêng còn lại của thể thaoTuyên ngôn thể thao 1964 của CIEPS.
Liên đoàn các nhà báo thể thao quốc tế (AIPS) đề nghị
thành lập Uỷ ban vì tinh thần thi đấu cao thƣợng.
Trong bài “Đạo đức thể thao trƣớc sức ép của thời đại
mới” Jean Prancois đã nêu ra đặc điểm của thể thao trong
thời đại mới:
- Sự can thiệp của khoa học và công nghệ vào thể thao
làm nảy sinh các dụng cụ mới nâng cao thành tích thể
thao.
- Sự xâm nhập của các chất kích thích dẫn đến tình trạng
Doping tràn lan làm băng hoại đạo đức vận động viên.
104

- Sự can thiệp của các nhà tài trợ, của các ông bầu thể thao
dẫn đến các hoạt động dàn xếp tỉ số thi đấu, bóp méo mục
tiêu cao đẹp của thể thao.
Tác giả đã đƣa ra giải pháp phải nâng cao đạo đức thể
thao để đƣa thể thao phát triển đúng mục tiêu cao đẹp của
nhân loại là các giá trị: “Chân, thiện, mỹ”.
Janusz Piewcewicz đã tổng quan thực trạng thể thao và
đã nêu rõ: “Bên cạnh những vận động viên hƣớng theo
các giá trị danh vọng của thành tích, của những kỷ lục
bằng mọi giá thì vẫn có những vận động viên hƣớng tới
tinh thần cao thƣợng của thể thao. Fair Play là khẩu hiệu
mà các vận động viên có phẩm chất đạo đức tốt luôn noi
theo nhƣ một bản năng tự nhiên của con ngƣời có nhận
thức trong thời đại mới. Tác giả cũng phát hiện ra:
“Những vận động viên có hành vi đạo đức Fair Play đều
đƣợc thụ hƣởng nền giáo dục đạo đức rất tốt từ gia đình,
nhà trƣờng và xã hội. Trách nhiệm giáo dục này thuộc về
các bậc cha mẹ, các nhà giáo dụcthể thao, các nhà quản
lý thể thao cấp nhà nƣớc, các câu lạc bộ, các hiệp hội
nghề nghiệp thể thao, của các phóng viên thể thao…
Các yếu tố cơ bản của đạo đức thể thao là: Ý thức
đạo đức thể thao, kỹ năng đạo đức thể thao và hành vi
đạo đức thể thao.
Ý thức đạo đức thể thao là: kiến thức về con ngƣời và
xã hội, kiến thức về luật pháp công dân, nghĩa vụ và
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quyền lợi công dân, kiến thức về luật lệ quốc tế, kiến
thức về luật lệ thể thao quốc tế, kiến thức về luật lệ thể
thao trong nƣớc,
Kỹ năng đạo đức thể thao là: năng lực kiểm soát bản
thân, là động cơ hành động, là năng lực quản lý bản thân
để thực hành các hành vi đạo đức. Vận động viên có giáo
dục, có bằng cấp, có kiến thức về đạo đức nhƣng sống
buông thả, không có ý chí, không có kỹ năng quản lý bản
thân thì anh ta không thể là ngƣời có đạo đức.
Hành vi đạo đức thể thao là: Những giá trị hiện thực
trong hoạt động thi đấu và tập luyện của vận động viên
tạo ra với tƣ cách là một vận động viên chuyên nghiệp.
Đó là giá trị chân, thiện, mỹ của các hành vi ứng xử của
vận động viên trong tập luyện và thi đấu cũng nhƣ trong
cuộc sống hàng ngày.
Nhận xét:
Đạo đức thể thao là một vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên
cứu lý luận và thực tiễn, nhà quản lý, quan chức cao cấp
về thể dục thể thao ở cả trong và ngoài nƣớc hết sức quan
tâm. Qua các nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các
chuyên gia trong lĩnh vực này có thể rút ra một số nội
dung chính sau.
Thứ nhất, về vấn đề lý luận, các chuyên gia đã cố gắng
làm sáng tỏ các khái niệm về đạo đức và đạo đức thể
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thao. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất: đạo đức là một
hình thái ý thức xã hội, một loại hình của quan hệ xã hội,
bao gồm các chuẩn mực và nguyên tắc ứng xử trong gia
đình, trong tập thể, trong xã hội cũng nhƣ đối với bản
thân. Tuy nhiên có một số tác giả có thể minh hoạ thêm ở
những góc nhìn khác nhau. Về đạo đức thể thao có thể
tổng hợp các ý kiến với nội hàm chính là: đạo đức thể
thao là đạo làm ngƣời trong các hoạt động thể dục thể
thao, bao gồm tôn trọng đồng đội, trọng tài, giúp đỡ bạn
bè, tuân thủ luật lệ, biết chơi đẹp và thi đấu cao thƣợng,
biết đấu tranh để bảo vệ lẽ phải và chân lý trong thể dục
thể thao, không phân biệt, kỳ thị chủng tộc. Đạo đức thể
thao luôn lấy tinh thần cao thƣợng của phong trào
Olympic làm định hƣớng cơ bản. Rair play là tài sản vô
giá của thể thao, là điều thiêng liêng còn lại của thể thao.
Thứ hai, các tác giả đề cập đến việc đánh giá thực
trạng đạo đức thể thao và công tác giáo dục đạo đức trong
các hoạt động thể thao hiện nay. Phần lớn ý kiến cho
rằng, thực trạng đạo đức thể thao còn nhiều vấn đề cần
quan tâm. Từ nhận thức tầm quan trọng, vai trò và vị trí
của công tác này trong đào tạo vận động viên còn yếu,
thậm chí một số nơi còn buông lỏng dẫn đến một số biểu
hiện tiêu cực ở mức độ hết sức nghiêm trọng. Phần lớn
các tác giả đều thống nhất một số biểu hiện chính của các
hiện tƣợng tiêu cực trong thể thao là: Kỷ luật, kỷ cương
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trong sinh hoạt tập luyện còn lỏng lẻo; ngại học tập
chính trị, rèn luyện đạo đức; tư tưởng cục bộ cá nhân còn
nặng nề; thiếu trung thực dẫn tới:gian lận tuổi tác, gian
lận đơn vị xuất thân, móc ngoặc, mua bán tỷ số, chạy
theo sự cám dỗ của vật chất, hoặc cố đoạt huy chương
bằng mọi giá, sử dụng doping; thiếu ý thức chấp hành
nghiêm túc luật và điều lệ thi đấu, không tôn trọng đối
thủ, trọng tài, khán giả; trong sinh hoạt còn bê tha, phản
thể thao… Tuy nhiên, những nhận xét của các tác giả còn
dừng ở mức nêu các hiện tƣợng, thiếu các khảo sát
nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, do vậy tính
thuyết phục còn hạn chế.
Thứ ba, các tác giả có những đề xuất các phƣơng
hƣớng, giải pháp nâng cao đạo đức trong các hoạt động
thể thao hiện nay nhƣ xác định rõ đối tƣợng giáo dục, nội
dung, hình thức, biện pháp giáo dục, kể cả biện pháp luật
pháp, chế độ chính sách. Làm rõ vai trò, vị trí và trách
nhiệm của các tổ chức, các cấp, các ngành, của tập thể và
cá nhân. Vì chƣa có các nghiên cứu chuyên sâu, nên các
giải pháp đó cũng chỉ dừng ở mức kiến nghị và mang
tính lý luận, định hƣớng nhiều hơn.
Thể thao phản ánh xã hội mà nó hoạt động hay nói cách
khác thể thao là một bộ phận xã hội thu nhỏ, với đầy đủ tất
cả các đặc trƣng cơ bản của xã hội, nó cũng phản ánh
những nhu cầu của xã hội ( kinh tế, thƣơng mại, quyền
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lực...) và những vấn nạn của xã hội (nhƣ tham nhũng, bạo
lực, doping...). Quan sát thể thao nhƣ một mô hình xã hội
thu nhỏ: có tham nhũng trong xã hội thì cũng có tham
nhũng trong thể thao; có bạo lực trong xã hội thì cũng có
bạo lực trong thể thao; có những loại thuốc (lắc, matúy...)
trong xã hội thì cũng có những loại thuốc trong thể thao.
Mặt khác, có những quy tắc ứng xử trong xã hội thì cũng
có những quy tắc ứng xử ở môn thể thao; có những thành
công và những anh hùng trong xã hội thì cũng có cả thành
công và anh hùng trong thể thao v. v...
Vì vậy đạo dức thể thao là một chiếc gƣơng phản chiếu
của xã hội. Tuy nhiên đạo đức thể thao thƣờng không giới
hạn bởi bởi một quốc gia mà nó có sức lan tỏa và ảnh
hƣởng đến cộng đồng thông qua luật lệ (luật và tuân thủ
luật chơi của từng môn thể thao) mà mọi ngƣời tham gia
hoạt động thể thao đều biết. Điều đó tạo nên ảnh hƣởng của
thể thao đối với giáo dục đạo đức có vai trò lớn đối với
hoàn thiện nhân cách con ngƣời. Kết quả rõ nhất của thể
thao thƣờng thông qua thi đấu để khẳng định thành tích của
vận động viên. Thông qua thi đấu vận động viên bộc lộ tinh
thần dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và sự quyết tâm đến khó
tin, cùng với sự trung thực, công bằng và trách nhiệm tạo
nên những cảm xúc mạnh mẽ không chỉ dành cho ngƣời
tham gia thi đấu, mà còn dành cho cả những ngƣời xem
bằng những biểu tƣợng đẹp... có ý nghĩa to lớn đến giáo
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dục phẩn chất con ngƣời. Đặc biệt thể thao dành cho ngƣời
khuyết tật ngoài việc khẳng định sự kỳ diệu của con ngƣời
còn có giá trị nhân văn sâu sắc.
Tóm lại: Đạo đức nói chung đó là phẩm chất tốt đẹp mà
con ngƣời có đƣợc nhờ tu dƣỡng theo những tiêu chuẩn,
nguyên tắc đƣợc xã hội thừa nhận, nó quy định cách hành
xử, mối quan hệ của con ngƣời đối với nhau và đối với xã
hội. "Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cƣơng vị nào, bất kỳ
làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một
lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân
dân”(lời dạy của Bác Hồ tại Đại hội lần thứ III Đoàn
TNLĐVN ngày 24/3/1961). Đạo đức của cán bộ quản lý,
huấn luyện viên, giáo viên, trọng tài, vận động viên thể
thao và những ngƣời hành nghề kinh doanh hoạt động thể
thao phải là đạo đức cách mạng. Tiêu chuẩn đạo đức ấy
đƣợc xây dựng dựa trên những chuẩn mực về cách hành xử
giữa ngƣời với ngƣời trong các hoạt động thể thao theo
nguyên tắc đoàn kết - trung thực - cao thƣợng.
Cán bộ quản lý, huấn luyện viên, giáo viên, trọng tài,
vận động viên thể thao trƣớc hết là một công dân phải nhận
thức rõ và thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mình đối
với tổ quốc, tân tộc và cộng đồng xã hội. Ngƣời cán bộ,
trọng tài, vận động viên thể thao phải nghiêm chỉnh chấp
hành mọi chủ trƣơng đƣờng lối chính sách của Đảng và
Nhà nƣớc đã đƣợc thể chế hoá bằng luật và các văn bản
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quy phạm pháp luật dƣới luật, trong đó có rất nhiều quy
định điều chỉnh các hành vi về các đức tính cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tƣ, nhƣ vấn đề thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; chống tham ô,
cửa quyền hách dịch, lƣời biếng, ỷ lại, cá nhân, ích kỷ…
Pháp luật về thể dục, thể thao có những quy định về cách
hành xử, mối quan hệ giữa những ngƣời tham gia hoạt
động thể thao cần đƣợc khuyến khích mà trong thực tiễn đó
là những cử chỉ, hành vi mang tính chơi đẹp “Fair play”
giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tƣ, thực chất; đó là những
hành vi đạo đức thể hiện lòng yêu nghề say mê học tập để
nâng cao trình độ; tinh thần tận tuỵ sẵn sàng vƣợt qua khó
khăn vì vận động viên; không bị bất kỳ lợi ích vật chất
hoặc tinh thần nào chi phối làm ảnh hƣởng đến sự trung
thực, tính độc lập nghề nghiệp; thận trọng trong mọi quyết
định để hạn chế tối đa sai sót trong huấn luyện; giữ gìn
thông tin bảo mật khi hành nghề của ngƣời huấn luyện viên
thể thao, những điều này đã đƣợc Uỷ ban TDTT (nay là Bộ
VH,TT&DL) quy định trong “Tiêu chuẩn cơ bản về đạo
đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao”.
2.1.4. CÁC MÔN THỂ THAO TRUYỀN THỐNG VÀ
THÀNH TÍCH THỂ THAO
Mỗi quốc gia hay mỗi địa phƣơng đều có những môn thể
thao truyền thống đặc trƣng của mình, đó cũng chính là nét
tiêu biểu của nền văn hóa thể thao của quốc gia hay địa
111

phƣơng đó; ví nhƣ khi nói tới thể thao Hoa Kỳ là nghĩ tới
các môn bóng rổ, quyền Anh; nói tới thể thao Trung Quốc
là nói tới bóng bàn, Ủ su, nói tới thể thao Hàn Quốc là nói
tới môn võ Taekwoando, nói tới thể thao Nhật Bản là nói
tới các môn võ Sumo, Karatedo, Aikido.
Một điều nữa không thể thiếu khi nói tới văn hóa thể
thao của một quốc gia, một địa phƣơng hay một cá nhân đó
là thành tích thể thao của họ. Thành tích thể thao thể hiện
trình độ phát triển về thể thao và đó là một biểu hiện cơ bản
của văn hóa thể thao.
2.2. NHÂN CÁCH VĂN HÓA CỦA CÁC CHỦ THỂ
TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
2.2.1. XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM NHÂN CÁCH VĂN
HÓA
Khái niệm nhân cách văn hóa là một khái niệm có tính
phức hợp mang tính liên ngành giữa tâm lý học và văn hóa
học. Nội hàm khái niệm này đƣợc xác định bởi những nội
dung của hai khái niệm thành phần có tác động tƣơng tác
với nhau.
Nếu hiểu theo cách thông thƣờng, đƣợc hiểu trong đời
sống xã hội thì nhân cách văn hóa là thuật ngữ đƣợc dùng
để chỉ những gì tốt đẹp, là tích cực, có giá trị về mặt xã hội
của con ngƣời. Nhƣng nếu hiểu theo nghĩa của các khoa
học chuyên ngành thì khái niệm này có nội hàm rộng hơn.
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Tuy nhiên, nếu theo cách tiếp cận của các khoa học chuyên
ngành thì cũng cần xác định rõ giới hạn của nội hàm khái
niệm nhân cách văn hóa bởi khái niệm văn hóa bao hàm
nhiều nội dung.
Chẳng hạn, trong văn hóa thì có văn hóa vật thể và văn
hóa phi vật thể. Trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể có thể
có những sản phẩm của hoạt động nghệ thuật dân gian
nhƣ tuồng, chèo, các lễ hội, tín ngƣỡng tôn giáo… và có
cả những nét đặc trƣng văn hóa dân tộc thể hiện trong
cách ứng xử, quan hệ của con ngƣời với ngƣời khác, với
xã hội, tự nhiên và với bản thân, những phẩm chất tâm lý
dân tộc…
Theo chúng tôi khi bàn đến nhân cách văn hóa cần chú
trọng đến những đặc trƣng văn hóa ứng xử trong các mối
quan hệ của con ngƣời - những gì thể hiện sinh động nhất
mối quan hệ giữa nhân cách và văn hóa. Từ góc độ văn
hóa, chúng ta nghiên cứu nhân cách nhƣ những chủ thể của
các hoạt động xã hội, tồn tại trong các mối quan hệ xã hội
phức tạp, mang những nét nhân cách đặc trƣng văn hóa dân
tộc, cộng đồng mà con ngƣời cụ thể đó là thành viên. Từ
góc độ nhân cách thì khía cạnh văn hóa phi vật thể, mà cụ
thể hơn là các khuôn mẫu hành vi ứng xử của con ngƣời,
cộng đồng ngƣời trong các mối quan hệ với tự nhiên, xã
hội (với những quy mô khác nhau nhƣ gia đình, dòng họ,
làng xã, tộc ngƣời, quốc gia, nhân loại…) và với bản thân 113

những khuôn mẫu hành vi ứng xử thể hiện những nét tâm
lý đã trở thành đặc trƣng văn hóa cho cộng đồng ngƣời là
khía cạnh văn hóa thể hiện sinh động nhất những nhân cách
- chủ thể của nền văn hóa đó.
Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nhân cách và văn
hóa, cũng là để xác định rõ nội hàm khái niệm nhân cách
văn hóa, chúng ta cũng cần đề cập đến một cách khái quát
nhất quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý ngƣời, trong
đó có hình thành nhân cách.
Trong lịch sử tâm lý học có nhiều quan điểm khác nhau
về quá trình hình thành nhân cách con ngƣời. Tuy nhiên
ngày nay đa số các nhà tâm lý học thừa nhận rằng, nhân
cách là sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử - xã hội.
Nhân cách đƣợc hình thành trên cơ sở chủ thể tiến hành các
dạng hoạt động và giao tiếp khác nhau, tham gia vào các
quan hệ xã hội, nắm giữ những vị trí và thể hiện vai trò
nhất định trong hệ thống các quan hệ xã hội đó. Trong quá
trình phát triển, cá nhân dần dần tiếp thu, nội tâm hóa các
giá trị xã hội mà loài ngƣời đã tích lũy và đƣợc lƣu giữ
trong các sản phẩm văn hóa vật thể hoặc phi vật thể, từ đó
dần hình thành nên các tính cách, các năng lực, hệ thống
các động cơ - nhu cầu của bản thân…
Nhƣ vậy, từ góc độ tâm lý học, dựa trên các quy luật
phát triển tâm lý ngƣời đã đƣợc khoa học tâm lý phát hiện,
có thể khẳng định rằng văn hóa dân tộc là nguồn gốc của sự
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phát triển tâm lý cá nhân thuộc dân tộc đó (A.N.leonchiev).
Nói cách khác, bản sắc văn hóa ở bình diện cá nhân chuyển
thành “bản sắc tâm lý” (Erik Erikson 1902 - 1994), hình
thành nên bộ mặt riêng của cá nhân (Phạm Minh Hạc).
Những đặc trƣng văn hóa là những đặc trƣng có tính chất
chung mà nhân cách có đƣợc nhờ cơ chế tiếp thu di sản,
còn những nét riêng lại tùy thuộc vào kinh nghiệm sống cụ
thể của mỗi cá nhân.
Từ đây có thể rút ra một số nhận xét sau về mối quan hệ
giữa văn hóa và nhân cách:
- Nhân cách của mỗi cá nhân phản ánh những đặc trƣng
văn hóa của dân tộc họ theo những cách thức và sắc thái
riêng, tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể của môi trƣờng
sống, đặc biệt là môi trƣờng kinh tế - xã hội, vào vị trí và
vai trò của cá nhân trong xã hội. Nói cách khác, nhân cách
của mỗi cá nhân sinh ra và lớn lên trong cùng một nền văn
hóa không hoàn toàn giống nhau, nhƣng họ lại có những
đặc điểm chung nhất định.
- Các đặc điểm văn hóa đƣợc thể hiện trong nhân cách
của mỗi cá nhân dƣới hình thức những đặc điểm tâm lý.
Văn hóa đƣợc thể hiện dƣới dạng vật chất (các sản phẩm
vật chất của sản xuất xã hội nhƣ quần áo, đồ dùng, công cụ
sản xuất, các sản phẩm nghệ thuật dân gian, hiện đại…) và
dạng tinh thần (thái độ, trách nhiệm, nếp nghĩ, niềm tin,
cách ứng xử…). Văn hóa dƣới dạng vật chất là sản phẩm
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hoạt động của nhân cách, là các đặc điểm nhân cách đã
đƣợc khách quan hóa. Văn hóa dƣới dạng tinh thần chính là
những đặc điểm tâm lý xã hội của dân tộc. Các đặc điểm
tâm lý xã hội đó đƣợc cá nhân tiếp thu, lĩnh hội, trở thành
những đặc điểm nhân cách của cá nhân.
Từ cách hiểu nhƣ trên về khái niệm nhân cách và khái
niệm văn hóa, có thể thấy nhân cách và văn hóa không thể
tách rời nhau. Có thể hiểu khái niệm nhân cách văn hóa
nhƣ một khái niệm cho thấy những nét đặc trƣng, có giá trị
xã hội của một con ngƣời, những nét đặc trƣng đó phản ánh
bản sắc văn hóa của xã hội hay nhóm xã hội.
2.2.2. NHÂN CÁCH VĂN HÓA VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ
THAO
Nhân cách có tính khuynh hƣớng và đặc điểm tâm lý của
nó. Tính khuynh hƣớng của nhân cách định hƣớng, chỉ đạo
và chiếm vị trí chủ đạo. Nó bao gồm động cơ, hứng thú, lý
tƣởng, tín nhiệm, thế giới quan... Còn đặc điểm tâm lý của
nhân cách lại là những đặc điểm tâm lý của từng ngƣời biểu
hiện ra thƣờng xuyên, ổn định. Nó bao gồm tính cách, khí
chất, năng lực... Phát triển nhân cách có ý nghĩa rất tích cực
trong việc tạo cho học sinh thích ứng với nhu cầu phát triển
của cuộc sống hiện đại; phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới;
thúc đẩy phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động;
hoàn thành tốt nhiệm vụ... Những nhân tố chủ yếu ảnh
hƣởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách là di
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truyền, hoàn cảnh và giáo dục... Nhân tố giáo dục có vai trò
quyết định trong quá trình phát triển nhân cách.
Môi trƣờng “vận động viên” đã tạo nên nhân cách vận
động viên. Do yêu cầu của quá trình đào tạo thông qua quá
trình tập luyện và thi đấu là hai hoạt động cơ bản nhất đã
“xây dựng” nên nhân cách vận động viên và điều đó đƣợc
thể thiện bởi những đặc điểm cơ bản sau:
Vận động viên phải trải qua các giai đoạn của quá trình
đào tạo từ nhỏ đến tuổi trƣởng thành và kết thúc khi họ
không còn đạt đƣợc thành tích thể thao cao. Trong những
giai đoạn đầu họ buộc phải biết sống tự lập và thích nghi với
môi trƣờng “vận động viên”. Đây là giai đoạn có ý nghĩa
hình thành nên nhân cách vận động viên thể thao khác với
ngƣời không phải phải là vận động viên (Mohammadi,
2008). Đến tuổi đạt thành tích thể thao cao thì đặc điểm về
nhân cách của vận động viên đã có nhiều điểm khác vƣợt
trội so với ngƣời không phải vận động viên. Do vận động
viên nhận thức đƣợc thực tế rằng sự nghiệp thể thao của họ
là ngắn ngủi và nếu có một cơ hội để giành chiến thắng một
cuộc thi thì họ có thể dành toàn bộ những cái gì mà có thể
làm để đạt mục đích là giành thành tích cao nhất vì không
có đảm bảo rằng cơ hội này sẽ xảy ra trong tƣơng lai. Điều
đó đã xảy ra hai thái cực: tốt có và xấu cũng có. Tốt là họ
tập trung cao nhất về trí lực và sức lực cùng việc tận dụng
thời gian để giành chiến thắng chân chính. Ngƣợc lại cũng
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có vận động viên đã không ngại và thực hiện mọi thủ đoạn
để giành chiến thắng (nhƣ dùng Doping, gây ức chế, khó
chịu cho đối phƣơng, gây hấn, khiếu nại. v.v). Nhƣ vậy, kể
từ khi các vận động viên sống trong một môi trƣờng cạnh
tranh (đặc biệt qua thi đấu) đã đẩy họ về phía chiến thắng
bất kể chi phí, họ hy sinh trong tƣơng lai của họ để đạt
đƣợc mục tiêu hiện tại của họ.
Trong một số nghiên cứu về đặc điểm nhân cách của các
vận động viên các môn thể thao đồng đội so với các vận
động viên thuộc các môn thể thao cá nhân, Hanson (1967)
phát hiện ra rằng những ngƣời tham gia các môn thể thao
cá nhân, căng thẳng hơn trƣớc khi thi đấu; Vealey (1988)
phát hiện ra rằng các vận động viên đội bóng có nhiều tự
tin hơn; O'Sullivan et al. (1998) phát hiện ra rằng các vận
động viên trong đội thể thao có tính linh hoạt và mức độ
nhạy cảm thần kinh cao hơn. Backmand et al. (2001) so
sánh tính cách của vận động viên với những ngƣời không
phải vận động viên, phát hiện ra rằng các vận động viên thể
thao tính cách có nhiều hƣớng nội hơn.
Tuy nhiên, các vận động viên trong giai đoạn đạt thành
tích cao đang thực sự có một cuộc sống khác với những
ngƣời khác. Họ đang làm việc chăm chỉ trong hiện tại, kết
quả của sự đầu tƣ của họ cũng là trong hiện tại nhƣng đƣợc
xã hội chấp nhận (McGhee, Ehrler, & Buckhalt, 2007).
Trong thời điểm này, sự ổn định về cảm xúc không tốt có
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thể xuất hiện: cảm xúc tiêu cực nhƣ buồn phiền, cáu kỉnh,
căng thẳng, vv, xen lẫn sự cởi mở để trải nghiệm có liên
quan đến quá trình giáo dục và ảnh hƣởng của đồng đội, gia
đình và xã hội, chế độ... và kinh nghiệm của bản thân vận
động viên. Song kết quả nghiên cứu của Mohammadi
(2008) đã chứng minh rằng các vận động viên đang tích
cực hơn, độc lập, tình cảm ổn định hơn và tập trung hơn để
đạt đƣợc mục tiêu của họ.
2.2.3. NHÂN CÁCH VĂN HÓA HUẤN LUYỆN VIÊN
THỂ THAO
Huấn luyện viên thể thao là một nhà giáo dục, và để thực
thi một cách có hiệu quả vai trò lãnh đạo của mình trong
thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, huấn luyện viên phải thể
hiện đƣợc hàng loạt những phẩm chất cá nhân nêu ra dƣới
đây:
* Huấn luyện viên phải có quan điểm của giai cấp về
chủ nghĩa xã hội một cách kiên định, bao gồm:
- Những tri thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Có trình độ chính trị và tính Đảng cao trong tƣ duy và
hành động (sự nhất quán giữa lời nói và việc làm).
- Có ý thức chính trị, tƣ tƣởng vững vàng và có quan
điểm kiên định của giai cấp công nhân, có năng lực và
nhiệt thành theo đuổi sự nghiệp hòa bình và chủ nghĩa xã
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hội cùng với sự nắm vững những nguyên lý và kết quả đặc
biệt trong lĩnh vực thể thao.
Có đủ khả năng để có thể đƣa ra các phƣơng pháp sƣ
phạm thích hợp, đúng với từng lứa tuổi, chủ động, tích cực
và lập luận một cách thông minh, dễ hiểu trong quá trình
giáo dục cộng sản chủ nghĩa để hỗ trợ cho việc giáo dục
các hành động và thái độ chính trị ở vận động viên.
* Huấn luyện viên vừa phải có năng lực, vừa phải có tri
thức chuyên môn cao, bao gồm:
- Có kiến thức chính xác về các môn thể thao hoặc các
môn học để có thể biết đƣợc chính xác phải áp dụng những
môn khoa học nào, phƣơng pháp huấn luyện nào và
phƣơng pháp giảng dạy nào có “trong các tài liệu”.
- Có khả năng, kỹ năng đã đƣợc trau dồi để diễn đạt và
giảng thích những yếu lĩnh kỹ thuật, chiến thuật quan trọng,
cách điều khiển và phối hợp trong môn thể thao hoặc các
môn học, trong đó kỹ năng phân tích và sửa chữa động tác
kỹ thuật thể thao là quyết định.
- Thƣờng xuyên cố gắng hoàn thiện và nâng cao hơn về
kiến thức để nâng cao tri thức chuyên ngành và năng lực
của mình.
* Huấn luyện viên phải biết áp dụng những tri thức và
kỹ năng, các hành vi cụ thể của lĩnh vực tâm lý giáo dục:
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- Các kiến thức đặc biệt về các vấn đề cơ bản của giáo
dục thể thao, lý luận và phƣơng pháp dạy học, lý luận giáo
dục cộng sản chủ nghĩa và tự giáo dục cũng nhƣ tâm lý học
thể thao.
- Các kiến thức này phải nhất quán với các tri thức và kỹ
năng để thực hiện thành công chức năng chỉ đạo giáo dục.
Theo nguyên lý của công tác giáo dục và đào tạo, khả năng
quan trọng này chính là thực tế thực hiện quá trình giáo dục
cộng sản chủ nghĩa và đào tạo thể thao trong một thể thống
nhất, chỉ đạo công tác giáo dục trong tập thể, quan tâm tới
việc cộng tác với các lực lƣợng giáo dục khác, chú ý đến
các đặc điểm lứa tuổi cũng nhƣ sự phát triển của các vận
động viên và thực hiện quá trình này một cách vừa thống
nhất vừa riêng rẽ.
- Biết sử dụng khả năng và sự nhiệt thành để phát triển
các mối quan hệ xã hội, trong đó với tƣ cách là huấn luyện
viên, anh ta phải ý thức đƣợc vai trò lãnh đạo đặc biệt của
mình trong quá trình sƣ phạm và trƣớc hết phải có tâm với
công việc, thể hiện rõ những phẩm chất nhân cách xứng
đáng, đƣợc tín nhiệm và là tấm gƣơng cho các vận động
viên của mình.
*Huấn luyện viên phải là người hiểu biết, dễ hòa đồng
và gây được lòng tin với thanh thiếu niên, cụ thể là:
- Đề ra và thực hiện những yêu cầu ngày càng cao đồng
thời tôn trọng tính cách cá nhân vận động viên.
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- Giúp đỡ khi vận động viên có khó khăn và rắc rối trong
cuộc sống.
- Kiên trì và tỏ ra hiểu biết.
- Công bằng khi đánh giá.
- Lƣu tâm đến các ý kiến và quan điểm của vận động
viên
- Tránh mỉa mai, cáu bẳn, nói sau lƣng.
- Tham gia giải quyết những lo lắng và những vấn đề
nảy sinh của cá nhân vận động viên.
- Luôn tỏ ra vui vẻ, phấn chấn và dí dỏm.
- Trong hành động và cách đối xử, huấn luyện viên phải
thể hiện rõ là ngƣời có trình độ thể chất và tinh thần cao.
- Hoàn thành trách nhiệm đƣợc giao về thành tích thể
thao bằng sự nỗ lực có mục đích và phấn đấu bền bỉ để biến
chúng thành hiện thực.
- Trong đó phải thể hiện rõ tính kỷ luật tự giác, đạo đức
nghề nghiệp và sẵn sàng gánh vác hết các khối lƣợng công
việc ở mức độ cao, đúng thời hạn và không bỏ dở.
- Tổ chức chế độ sinh hoạt chính xác và tinh thần lành
mạnh theo đúng những tiêu chuẩn và các yêu cầu của thể
thao thành tích cao - xuất phát từ sự thấm nhuần đạo đức xã
hội chủ nghĩa để nêu một tấm gƣơng hoàn chỉnh về cuộc
122

sống và cách tổ chức cuộc sống lành mạnh vui tƣơi cho các
vận động viên trên toàn bộ các khía cạnh.
- Đúng mực khi xuất hiện trƣớc mọi ngƣời, tế nhị trong
lời nói, chú ý đến hình thức bên ngoài và phong cách tiếp
xúc với vận động viên của mình (cách ăn mặc, đầu tóc..
gọn gàng thanh lịch).
* Huấn luyện viên phải có trình độ cao về học vấn nói
chung:
- Quan tâm toàn diện đến việc tiếp thu đƣợc tri thức ở
nhiều lĩnh khác nhau (khoa học xã hội, khoa học nhân văn,
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật), để có đủ khả năng
giải đáp đƣợc những vấn đề hóc búa và những khúc mắc
của vận động viên, đồng thời có thể theo kịp đƣợc những
lĩnh vực mà mình quan tâm và để phát triển cao hơn tất cả
các mặt nhân cách xã hội chủ nghĩa.
- Có khả năng và nhiệt tâm khơi gợi hứng thú ở vận
động viên, khích lệ họ nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau
trong chính các hoạt động thể thao nhằm nâng cao học vấn
chung phục vụ cho các lĩnh vực chuyên môn ngày càng
nhiều hơn để góp phần cho sự phát triển toàn diện của các
vận động viên.
- Có nhiệt tâm, rèn luyện thƣờng xuyên, tìm tòi những tri
thức mới để củng cố kiến thức đã biết.
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Chúng ta không nên cho rằng, sự phác họa về những đòi
hỏi trên đây chỉ là một hình ảnh lý tƣởng không thể nào đạt
đƣợc, mà phải coi đó là bản phác họa những đòi hỏi cơ bản
về mặt xã hội, chứa đựng những đặc trƣng khác nhau về cá
nhân và tính cách.
Những yêu cầu về nhân cách của huấn luyện viên - nhƣ
đã đề cập - đƣợc xác định bởi tính cụ thể của quá trình phát
triển thành tích thể thao và huấn luyện thể thao thành tích
cao.
Nhƣ vậy, trong quá trình giáo dục thể thao và giáo dục
cộng sản chủ nghĩa, nhờ những phẩm chất nhân cách mà
mình đã có đƣợc và thƣờng xuyên hoàn thiện, huấn luyện
viên sẽ biết cách tự hành động, để xây dựng những hoạt
động nhằm phát triển nhân cách ở vận động viên của mình.
Có thể khẳng định vắn tắt như sau:
Huấn luyện viên phải luôn có ý thức đối với những ảnh
hƣởng về mặt nhân cách của mình với tƣ cách là một ngƣời
thày, nỗ lực hoàn thiện nhân cách sao cho thỏa mãn hoàn
toàn đƣợc những đòi hỏi cao nhất về nhân cách xã hội chủ
nghĩa để xứng đáng là một tấm gƣơng trong công tác cũng
nhƣ trong các hành vi ứng xử trƣớc những vận động viên
của mình và tạo đƣợc uy tín, đƣợc họ chấp nhận và kính
trọng.
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2.2.4. NHÂN CÁCH VĂN HÓA TRỌNG TÀI THỂ
THAO
Trọng tài thể thao là ngƣời điều khiển các cuộc thi đấu
thể thao, có nhiệm vụ xác định bên thắng cuộc trong các
cuộc thi đấu đó. Về phẩm chất nhân cách, trọng tài thể thao
cần có những phẩm chất cơ bản sau đây:
*Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
Trọng tài thể thao điều khiển trận đấu phải độc lập, vô
tƣ, trung thực, công bằng, khách quan, đúng luật và điều lệ
giải, không vì lợi ích vật chất tinh thần hoặc bất kỳ áp lực
nào khác để làm trái luật thi đấu thể thao và đạo đức nghề
nghiệp.Trọng tài thể thao chỉ nhận điều hành trận đấu khi
đảm bảo có đủ tự tin, có thể lực tốt để theo sát mọi diễn
biến của trận đấu.
*Tuân thủ luật thi đấu.
Trọng tài khi tham gia điều hành trận đấu phải có nghĩa
vụ nắm vững và tuân thủ luật thi đấu, điều lệ, quy chế, yêu
cầu của giải, trận đấu và quy định của Ban trọng tài.
*Chính xác: Trọng tài cần phải chính xác, thận trọng
trong việc xử lý các tình huống, các hành vi, không lạm
dụng tiếng còi, các ký hiệu làm thay đổi liên tục các
quyết định.
*Những hành vi trọng tài không được làm.
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Trọng tài thể thao không đƣợc thực hiện những hành vi:
quan hệ không minh bạch với các đội thể thao và các đối
tƣợng khác trong thời gian hành nghề trọng tài. Không
đƣợc đƣa ra những yêu cầu ngoài quy định của ban tổ chức
giải đối với ban tổ chức trận đấu. Các hành vi bị cấm theo
quy định của pháp luật.
2.3. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA VĂN
HÓA THỂ THAO
2.3.1. VĂN HÓA TRONG TẬP LUYỆN THỂ THAO
* Ý thức chấp hành kỷ luật tập luyện
Môi trƣờng vận động viên không thể lơ là việc chấp hành
kỷ luật và quy chế đào tạo của cơ sở tổ chức và huấn luyện
thể thao. Vì để đạt đƣợc thành tích thể thao cao không chỉ
phải khổ luyện mà còn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức,
nhân cách, nên những yêu cầu hoàn thiện về mọi mặt với
vận động viên là những yếu tố cơ bản góp phần tạo nên biểu
tƣợng vận động viên, trong đó có ý thức chấp hành kỷ luật
tập luyện.
*Tính tự giác, tích cực trong tập luyện
Tính tích cực của vận động viên thƣờng thể hiện qua
hoạt động tự giác, cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ học
tập, đƣợc bắt nguồn từ thái độ học tập tốt, cố gắng nắm
đƣợc và hoàn thiện những kỹ năng, kỹ xảo vận động cùng
hiểu biết có liên quan, phát triển thể chất và tinh thần nhằm
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đạt thành tích thể thao cao. Rõ ràng tính hiệu quả của quá
trình huấn luyện phụ thuộc rất nhiều vào sự tự giác, tích
cực của vận động viên. Tự giác, tích cực là phẩm chất cơ
bản của nhân cách, là điều kiện và là kết quả của quá trình
huấn luyện, tính tự giác tích cực còn là tiền đề để giáo dục
tính độc lập sáng tạo Vì vậy để phát huy đƣợc tính tự giác,
tích cực của vận động viên, huấn luyện viên phải thực hiện
các yêu cầu sau:
* Giáo dục thái độ tự giác và hứng thú bền vững đối với
mục đích tập luyện chung cũng như các nhiệm vụ cụ thể
của từng buổi tập.
Giáo dục cho vận động viên hiểu rõ mục đích thành tích
cần phải đạt. Giữa tính tự giác, tích cực và tính mục đích
luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả nghĩa là muốn đạt đƣợc
mục đích thì phải đảm bảo tính tự giác, tích cực và ngƣợc
lại. HLV cần phải lấy mục đích là thành tích thể thao trong
quá trình huấn luyện là yếu tố cơ bản để xác lập tính tự giác
tích cực cho vận động viên. Nhƣng cũng không xem nhẹ
mục đích của từng buổi tập, bởi vì con đƣờng để đạt đƣợc
thành tích cao phải thông qua quá trình hoàn thành tốt giá
trị của từng buổi tập. Việc hiểu rõ mục đích sẽ là điều liện
để xây dựng động cơ đúng đắn cho vận động viên.
Động cơ tham gia hoạt động là tiền đề cần thiết để đảm
bảo thái độ tự giác đối với hoạt động. Động cơ tham gia tập
luyện rất đa dạng, ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì có động cơ
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khác nhau và ở mỗi cá nhân khác nhau cũng khác nhau.
Thông thƣờng đối với vận động viên nhỏ tuổi, những động
cơ thƣờng là ngẫu nhiên, không quan trọng và sâu sắc (ví
dụ nhƣ: ham muốn có thể hình đẹp, thích thú thể thao theo
ý nghĩa nông cạn v.v). Vì vậy phải xây dựng động cơ đúng
đắn cho vận động viên ngay từ nhỏ. Đối với vận động viên có
trình độ cao cũng có những động cơ khác nhau : có vận động
viên muốn có thành tích thể thao cao vì xem nó là phƣơng
tiện làm kinh tế, có vận động viên lại xem đó là niềm đam mê
chinh phục tài nghệ đỉnh cao thành tích thể thao.
Do đó huấn luyện viên phải biết cách làm cho vận động
viên hiểu đƣợc ý nghĩa chân chính của hoạt động thể thao,
hiểu đƣợc bản chất xã hội của TDTT, thể thao nhƣ một
phƣơng tiện để phát triển cân đối toàn diện cơ thể, củng cố
và nâng cao sức khoẻ, ý nghĩa của thành tích thể thao đối
với cá nhân và xã hội.
Hứng thú là hình thức biểu hiện của động cơ - đó là sự
tập trung tích cực sự chú ý và ý nghĩa về một đối tƣợng,
một hoạt động nhất định. Hứng thú giữ một vai trò quan
trọng trong thái độ tích cực, tự giác học tập của vận động
viên. Vì vậy, việc xây dựng hứng thú là cơ sở vững chắc
phát huy tính tự giác tích cực cho vận động viên. Hứng thú
đƣợc biểu hiện dƣới 2 hình thức:
+ Hứng thú nhất thời: biểu hiện thái độ tự giác tích cực
trong buổi tập khi có các hình thức tập luyện hợp lý, hấp
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dẫn. Xây dựng hứng thú nhất thời bằng các phƣơng pháp
sau:
- Giáo dục cho vận động viên hiểu rõ đƣợc bản chất các
nhiệm vụ và sự cần thiết của nó trên con đƣờng đạt tới mục
đích đã định.
- Tiến hành buổi tập sinh động, có sức lôi cuốn bằng các
hình thức tổ chức buổi tập hợp lý.
- Tăng cƣờng các cuộc thi đấu nhỏ và sử dụng phƣơng
pháp trò chơi.
- Sử dụng các hình mẫu trực quan, hợp lý, đẹp để tăng
tính nghệ thuật của động tác...
+ Hứng thú bền vững: là hứng thú biểu hiện trong suốt
quá trình học tập. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện thể
thao phải xây dựng hứng thú bền vững cho vận động viên,
tức làm cho họ hiểu đƣợc ý nghĩa, tác dụng của quá trình
huấn luyện thể thao. Điều đó sẽ tạo cho vận động viên có
thái độ tự giác tích cực trong suốt quá trình tập luyện.
* Kích thích việc phân tích một cách có ý thức, việc kiểm
tra và dùng sức hợp lý khi thực hiện các bài tập.
Trong huấn luyện thể thao, để hoàn thiện kỹ thuật động
tác chỉ có thể lặp lại động tác một cách thƣờng xuyên, liên
tục, có phân tích chỉ rõ những ƣu nhƣợc điểm thì vận động
viên mới nhanh chóng nắm đƣợc kỹ thuật động tác và mới
nâng cao đƣợc hiệu quả của các lần thực hiện động tác.
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Ngoài vai trò chủ đạo của huấn luyện viên trong đánh giá
và uốn nắn hoạt động thực hiện động tác thì kết quả của
việc tập luyện phụ thuộc nhiều vào việc tự đánh giá của vận
động viên, kể cả năng lực tự đánh giá các thông số về
không gian, thời gian và mức độ dùng sức trong quá trình
thực hiện động tác. Do vậy, trong quá trình huấn luyện kỹ
thuật động tác, để đạt đƣợc hiệu quả cao cần nâng cao khả
năng tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của vận động
viên, bằng cách thông tin cấp tốc các thông số động tác cho
vận động viên biết khi họ thực hiện, phát huy tập luyện
bằng tƣ duy của vận động viên v.v...
Nhƣ vậy, huấn luyện viên có vai trò chủ đạo trong việc
đánh giá và cung cấp thông tin về hoạt động của vận động
viên. Đồng thời, kết quả tập luyện còn phụ thuộc trực tiếp
vào sự tự đánh giá của vận động viên, phụ thuộc vào năng
lực đánh giá đúng và chính xác trong quá trình thực hiện
động tác. Qua sự tƣơng tác này đã thúc đẩy nhanh quá trình
hoàn thiện động tác, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thi đấu.
Điều đó giúp vận động viên tự giác tích cực hơn trong quá
trình tập luyện và thi đấu.
* Phải giáo dục tính tự lập, chủ động và sáng tạo cho
vận động viên.
Huấn luyện viên phải giúp vận động viên hiểu rõ: trên
con đƣờng chinh phục các đỉnh cao thành tích thể thao, vận
động viên phải vƣợt qua nhiều khó khăn, gian khổ. Điều đó
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không thể tránh khỏi những những lúc chán nản do lƣợng
vận động tập luyện và thi đấu căng thẳng dẫn đến mệt mỏi,
do nhiệm vụ đơn điệu, do không đạt đƣợc kết quả nhƣ
mong muốn... Vì vậy, điều kiện quyết định của thái độ tự
giác tích cực đối với quá trình tập luyện và thi đấu là sự
nhận thức và hiểu rõ bản chất của nó nhƣ một yếu tố khách
quan. Trên cơ sở đó hình thành cho vận động viên niềm tin,
tinh thần bền bỉ, nâng cao tính tự lập, chủ động và sáng tạo
trong quá trình tập luyện. Làm đƣợc nhƣ vậy, thì ngay
nhiệm vụ khó khăn nhất, buồn tẻ nhất lại chứa đựng một
hứng thú sâu sắc bên trong. Điều này giúp chúng ta lý giải
đƣợc tại sao vận động viên có ý chí “ thép”.
Tính tự lập, chủ động và sáng tạo là cơ sở để nâng cao
hiệu quả vận động. Vì vậy phải giáo dục cho vận động viên
những kỹ năng tự giải quyết các nhiệm vụ vận động và sử
dụng hợp lý các phƣơng tiện, phƣơng pháp tập luyện.
Muốn vậy phải truyền thụ có hệ thống cho vận động viên
các kiến thức nhất định trong quá trình huấn luyện thể thao,
phải phát triển ở họ các kỹ xảo sƣ phạm cho dù là đơn giản
nhất, cũng nhƣ năng lực tự kiểm tra.
Để phát huy tính tự giác tích cực còn phải có hệ
thống đánh giá biểu dƣơng thành tích trong quá trình huấn
luyện, đặc biệt là hệ thống khen thƣởng. Khen thƣởng và
chính sách đãi ngộ kịp thời phù hợp là điều kiện quan trọng
để vận động viên theo đuổi mục đích. Nhƣng việc biểu
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dƣơng và động viên kết quả đạt đƣợc trong từng buổi tập
và từng giai đoạn của quá trình huấn luyện có ảnh hƣởng
không nhỏ đến tính tự giác tích cực tập luyện của vận động
viên. Vì vậy huấn luyện viên phải biết khêu gợi, động viên
và biểu dƣơng đúng lúc, đúng chỗ và kịp thời.
2.3.2. VĂN HÓA TRONG THI ĐẤU THỂ THAO
Mục tiêu của thi đấu thể thao là xác định ngƣời chiến
thắng nhƣng chiến thắng đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi cuộc
thi đấu đó diễn ra một cách khách quan, công bằng, trung
thực và cao thƣợng. Vì vậy yếu tố văn hóa trong thi đấu thể
thao đòi hỏi những ngƣời tham gia thi đấu phải luôn :
- Thi đấu với một sự nỗ lực cao nhất.
- Trung thực, cao thƣợng.
- Tôn trọng đối thủ và khán giả.
- Nghiêm túc chấp hành các quyết định của trọng tài.
Trong thi đấu thể thao, khi trọng tài có những quyết định
mà bản thân vận động viên hoặc tập thể đội cho rằng đó là
quyết định không khách quan, thiếu chính xác thì cũng
không đƣợc có những thái độ, hành vi phản ứng một cách
tiêu cực nhƣ nhạo báng, xúc phạm hay tranh cãi gay gắt với
trọng tài hoặc dừng thi đấu để gây sức ép… mà chỉ có thể
khiếu nại với trọng tài về quyết định đó nhƣng nếu trƣờng
hợp trọng tài vẫn không thay đổi quyết định thì vận động
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viên phải chấp hành quyết định đó và sẽ có ý kiến với ban
tổ chức sau trận đấu.
- Sau khi kết thúc trận đấu, bất kể kết quả thế nào, vận
động viên vẫn luôn phải thể hiện thái độ lịch sự nhƣ chào
khán giả, trọng tài, đội bạn...
- Trong thi đấu quốc tế, khi cử quốc ca đội bạn, thể hiện
sự tôn trọng bằng thái độ nghiêm trang, khi cử quốc ca đội
nhà thể hiện lòng yêu nƣớc, tinh thần quyết tâm giành
chiến thắng bằng việc hát quốc ca hùng hồn mạnh mẽ.
2.3.3. VĂN HÓA TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Văn hóa tổ chức và điều hành hoạt động thể thao đƣợc
thể hiện ở ba mặt cơ bản là: văn bản pháp quy; nhân sự
thực hiện và điều kiện phƣơng tiện phục vụ cho hoạt động.
Về văn bản pháp quy: bất cứ quốc gia nào trên thế giới
đều ban hành các văn bản mang tính pháp quy để tổ chức
các hoạt động thể thao, những quy định về hoạt động của
thế vận hội Olympic, các đại hội thể thao thế giới, khu vực
và ở mỗi quốc gia... Ở Nƣớc ta Bộ Văn hóa, thể thao và Du
lịch đã ban hành hàng ngàn các thông tƣ, nghị định.... nhằm
xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành các hoạt
động TDTT. Ngoài ra còn có những văn bản cho những
hoạt động cụ thể trong thể thao: chế độ đãi ngộ vận động
viên, HLV; chế độ khen thƣởng; quy định về quản lý tổ
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chức hoạt động các môn thể thao; những quy định về kiểm
soát hoạt động thể thao v.v. Sự phát triển thể thao không
thể thiếu sự đóng góp của những văn bản đó, bởi nó có giá
trị định hƣớng, xây dựng, tổ chức, điều hành hoạt động...
Mặt khác, tình trạng văn hóa thể thao ở mỗi quốc gia tốt
hay xấu đƣợc quy định bởi các văn bản mang tính pháp quy
của quốc gia đó.
Về nhân sự thực hiện: chất lƣợng đội ngũ cán bộ thể
thao (cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học...), đội
ngũ HLV , vận động viên, những ngƣời cổ vũ và thƣởng
thức văn hóa thể thao đều là những thành phần tạo nên chất
lƣợng nền văn hóa thể thao vì họ là những ngƣời tổ chức và
tham gia hoạt động thể thao, xây dựng nên biểu tƣợng văn
hóa thể thao.
Về điều kiện, phương tiện phục vụ: điều kiện, phƣơng tiện
phục vụ cho hoạt động thể thao là cơ sở quan trọng góp phần
nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động thể thao.
2.3.4. VĂN HÓA TRONG THƢỞNG THỨC, CỔ VŨ
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Thƣởng thức hoạt động thể thao là giá trị mà con ngƣời
có đƣợc cùng với sự ra đời và phát triển thể thao. Thƣởng
thức hoạt động thể thao không chỉ đƣợc xem dƣới góc độ
về mặt tinh thần mà từ lâu con ngƣời đã biết vận dụng
những giá trị của các hoạt động thể thao nhƣ một phƣơng
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tiện hữu hiệu để phục vụ nâng cao sức khỏe. Ngày nay việc
thƣởng thức đó đã trở thành phong trào hoạt động thể thao
quần chúng và đi vào cuộc sống nhân dân ở mọi tầng lớp.
Cổ vũ hoạt động thể thao ban đầu thuộc về thƣởng thức
hoạt động trong thi đấu thể thao và dần trở thành một hoạt
động riêng biệt và đặc thù của văn hóa thể thao. Điều đó
đƣợc thể hiện:
Các khẩu hiệu cổ vũ xuất hiện đầu tiên tại các trƣờng đại
học Hoa Kỳ trong thập niên 1880, khi khán giả cùng hô
vang để cổ động cho đội nhà trong những trận bóng. Khẩu
hiệu đầu tiên đƣợc ghi âm là "Ray, Ray, Ray! TIGER,
TIGER, SIS, SIS, SIS! BOOM, BOOM, BOOM! Aaaaah!
PRINCETON, PRINCETON, PRINCETON!" tại Đại học
Princeton vào năm 1884.
14 năm sau đó, cậu sinh viên Johnny Campbell tại Đại
học Minestora trở thành cổ vũ viên đầu tiên trong lịch sử
khi anh chính thức đứng ra chỉ đạo đám đông cùng hô vang
"Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity!
Varsity! Varsity, Minn-e-So-Tah!", và ngày 2 tháng 11 năm
1989 kể từ đó đƣợc xem là ngày khai sinh của phong trào
cổ vũ theo hệ thống. Đại học Minnesota sau đó chính thức
thành lập đội cổ vũ với 6 nam thành viên, với khẩu hiệu
của Johnny Campbell vẫn đƣợc dùng cho đến tận ngày nay.
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Johnny Campbell, cổ vũ viên đầu tiên trong lịch sử
Tuy phong trào cổ vũ bắt đầu với các thành viên nam,
các nữ sinh viên bắt đầu tham gia hàng loạt từ năm 1923,
một phần vì các trƣờng đại học thời bấy giờ không có nhiều
môn thể thao dành cho phái nữ. Các động tác thể dục và
nhào lộn đƣợc hòa chung vào với các khẩu hiệu cổ võ.
Ngày nay ƣớc lƣợng có khoảng 97% các cổ vũ viên trên thế
giới là phái nữ, ngoại trừ trong trƣờng đại học, nơi mà các
đội cổ vũ vẫn có 50% là thành viên nam.
Hoạt náo viên (tiếng Anh: cheerleader) là thành viên
trong đội cổ vũ chính thức của mỗi đội tại các cuộc thi
đấu thể thao. Các đội cổ vũ (cheerleading squad) thƣờng có
đồng phục riêng cho các thành viên nam và nữ, với nhiệm
vụ chính là khích lệ khán giả cổ võ cho đội nhà, giúp mang
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lại sự nồng nhiệt cho trận đấu, cũng nhƣ là biểu diễn đồng
bộ các nhịp điệu (routine) sôi động đã đƣợc tập dợt kỹ
càng, hòa với các pha bay nhảy, nhào lộn đẹp mắt trong giờ
giải lao để giữ bầu không khí náo nhiệt trong sân vận động.
Họ thƣờng đƣợc tập hợp thành từng đội với trang phục
đồng nhất, gợi cảm, tay cầm chùm hoa, nhảy múa theo
các vũ điệu đã đƣợc tập dƣợt thành thục hoặc theo các tình
tiết phát sinh trong trận thi đấu.
Tuy phần lớn biểu diễn trong thời gian thi đấu, nhiều khi
các hoạt náo viên cũng biểu diễn cả trƣớc trận đấu và trong
phút nghỉ giải lao, góp phần làm tăng sức hút và sự náo
nhiệt của sân. Là nhân tố khuấy động lên không khí vui vẻ,
trẻ trung và khích lệ khán giả hò reo cổ vũ cho trận đấu, các
hoạt náo viên còn đƣợc gọi là "những ngƣời truyền lửa"
Bộ môn nhảy cổ vũ (cheerleading) có nguồn gốc tại Hoa
Kỳ, nơi các trƣờng học và các thành phố lớn đều có đội cổ
vũ riêng cho đội bóng bầu dục và bóng rổ của mình. Ngoài
ra, cổ vũ còn đƣợc xem là một bộ môn thể thao chính thức
với các cuộc tranh tài diễn ra hàng năm giữa các đội cổ vũ
chuyên nghiệp cũng nhƣ nghiệp dƣ trên toàn đất nƣớc Hoa
Kỳ. Từ khi các cuộc thi đấu với tầm cỡ quốc gia này đƣợc
đài truyền hình ESPN International quảng bá rộng rãi năm
1997, cộng với sự thành công của bộ phim Bring It
On đƣợc trình chiếu năm 2000, nhày cổ vũ trở thành làn
sóng lan đi khắp mọi nơi và đƣợc thế giới nhiệt tình hƣởng
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ứng. Các cuộc thi đấu cổ vũ tại Hoa Kỳ ngày nay đƣợc
nâng lên hàng quốc tế với hàng trăm ngàn hoạt náo viên từ
các quốc gia khác nhau đến tham dự, tiêu biểu là Úc, Trung
Quốc, Colombia, Pháp, Đức, Nhật, Hà Lan, New Zealand, Thụy Điển và Anh Quốc. Ở nƣớc ta cỗ vũ hoạt động
thể thao đang đƣợc hình thành và phát triển khá sôi động ở
một số môn thể thao đặc biệt là môn bóng đá.
2.3.5. VĂN HÓA TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN
THÔNG VỀ THỂ THAO
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cùng với sự phát
triển của nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm phục vụ
nhu cầu sống và làm việc của con ngƣời trong đó có công
nghệ thông tin với tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt.
Cách đây khoảng hơn chục năm về trƣớc việc sử dụng điện
thoại di động là một thứ gì đó rất sa xỉ và tốn kém không
phải ai cũng có thể dùng đƣợc, chủ yếu liên lạc qua điện
thoại cố định hoặc thƣ từ điện tín. Cho đến nay cái không
thể đã thành cái có thể, từ vùng xuôi lên miền ngƣợc, từ
vùng núi đến hải đảo xa xôi đã có thể liên lạc với nhau suốt
ngày đêm nhờ sóng điện thoại di động, kết nối internet,
ngƣời ngƣời trên khắp thế giới ngồi tại bất cứ một điểm
nào có truy cập đƣợc internet là có thể nhìn thấy nhau, hàng
ngày, hàng giờ, nói chuyện cùng nhau mà không phải tốn
thời gian, tiền bạc đi lại…, nói nhƣ vậy để thấy rằng sự
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phát triển của công nghệ thông tin đã làm rút ngắn khoảng
cách về không gian và thời gian.
Các phƣơng tiện thông tin đại chúng mang lại cho con
ngƣời những thông tin cập nhật hàng ngày đã giúp ích đƣợc
rất nhiều cho con ngƣời trên tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội hiện đại ngày nay. Ngoài ra chúng ta có thể
nhận thấy rõ vai trò của thông tin đối với cuộc sống hiện
đại trong công tác, học tập, kinh doanh, nghiên cứu khoa
học, tổ chức hoạt động thể thao... trong lĩnh vực thể thao.
Vai trò của năng lực thông tin là chìa khóa quan trọng mở
ra những cơ hội tri thức và nghề nghiệp cho mỗi cá nhân,
góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và
giáo dục, huấn luyện và đào tạo vận động viên v.v.
Ngày nay, văn hóa thông tin thể thao đã trở thành
phƣơng tiện giúp việc truyền đạt, trao đổi thông tin, hợp
tác, giao lƣu… giữa mọi cá nhân, tổ chức và quốc gia trên
khắp hành tinh đƣợc diễn ra nhanh chóng và cực kỳ tiện
ích, góp phần vào sự phát triển của văn hóa thể thao.
Chính vì vậy, Internet giúp cho mọi ngƣời trên toàn thế
giới gần gũi nhau hơn, là đòn bẩy phát huy sức mạnh cộng
đồng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa thể thao của
nhân loại.
Một số vấn đề cần lưu ý trong các hoạt động truyền
thông về thể thao
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- Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động thể thao.
Một trong những giải pháp để phát triển phong trào thể
thao chính là công tác thông tin, tuyên truyền. Cơ quan
quản lý nhà nƣớc về thể dục thể thao các cấp có trách
nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để tuyên
truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục, thể thao, vận động
mọi ngƣời tham gia hoạt động thể dục, thể thao.
Đài phát thanh, truyền hình có trách nhiệm phát sóng
hàng ngày chƣơng trình thể dục buổi sáng. Các cơ quan
thông tin đại chúng có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền
về hoạt động thể dục, thể thao trong nƣớc và quốc tế phục
vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Nội dung thông tin, tuyên truyền phải rõ ràng, dễ hiểu,
hấp dẫn và có khả năng lôi cuốn mọi ngƣời tham gia tập
luyện thể thao.
- Bình luận thi đấu thể thao, ngƣời bình luận thi đấu thể
thao phải có kiến thức đầy đủ về môn thể thao mà mình
tham gia bình luận. Trƣớc trận đấu, bình luận viên phải tìm
hiểu kỹ thông tin về các bên tham gia, khi bình luận phải
luôn thể hiện sự khách quan, công bằng và đặc biệt luôn
phải thể hiện sự tôn trọng về chuyên môn của tất cả các bên
tham gia thi đấu. Trong trƣờng hợp bình luận trận đấu giữa
đội nhà với đội khách, bình luận viên phải luôn thể hiện sự
khiêm tốn, hạn chế có những câu nói thể hiện sự xem nhẹ
hay chê bai đội khách.
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2.3.6. VĂN HÓA TÀI TRỢ TRONG HOẠT ĐỘNG
THỂ THAO
Ngày nay các hoạt động thể thao mang tính chuyên
nghiệp về kinh phí hoạt động ngoài nguồn kinh phí do nhà
nƣớc cấp còn thƣờng đƣợc các cá nhân, tổ chức đứng ra tài
trợ về kinh phí. Ở Việt Nam việc làm này xuất phát từ chủ
trƣơng của Đảng và nhà nƣớc về xã hội hóa thể dục, thể
thao.
Kể từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số
73/1999/NĐ-CP ngày 19 - 8 - 1999 về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; ngành thể dục thể thao
đã có nhiều cố gắng trong việc phổ biến, quán triệt và triển
khai chủ trƣơng xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.
Trƣớc hết là đã có sự chuyển biến về nhận thức, coi xã hội
hóa là một giải pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp thể
dục thể thao nƣớc nhà. Về phƣơng thức quản lý, đã từng
bƣớc khắc phục cơ chế Nhà nƣớc bao cấp toàn phần cho
hoạt động thể dục thể thao, tạo điều kiện huy động rộng rãi
các nguồn lực xã hội, huy động sự tham gia của các thành
phần kinh tế, xã hội trong từng lĩnh vực hoạt động thể dục
thể thao. Đã có sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lƣợng lẫn loại
hình của các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập, chủ yếu
là dƣới hình thức các câu lạc bộ thể dục thể thao và các cơ
sở dịch vụ giải trí. Nhiều giải thi đấu thể thao trong nƣớc và
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quốc tế tổ chức tại nƣớc ta đƣợc các doanh nghiệp tài trợ
làm tăng tính hấp dẫn của giải, tăng thu nhập của vận động
viên, giảm đáng kể chi phí của Nhà nƣớc. Trong đó, các
giải bóng đá (vô địch quốc gia, cúp quốc gia, U21, U19,
U17, thiếu niên, nhi đồng) đã thu hút nguồn tài trợ rất lớn
của doanh nghiệp trong nƣớc, các tổ chức thể thao quốc tế
(Liên đoàn bóng đá thế giới- FIFA, Liên đoàn bóng đá châu
Á- AFC, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á- AFF), của công
ty tiếp thị thể thao (Strata, VFF, AML...), các hãng sản xuất
dụng cụ thể thao (Nike, Adidas, Grandsport,...) và của các
hãng khác nhƣ Pepsi, Coca Cola, Kodak... Tổng kinh phí
tài trợ lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Tóm lại, có thể nói rằng lĩnh vực thể dục thể thao là một
trong những lĩnh vực có nhiều thuận lợi trong việc triển
khai chủ trƣơng xã hội hóa của Đảng, Nhà nƣớc và thực tế
cho thấy, chủ trƣơng này đã đƣợc xã hội đón nhận và dần
đi vào đời sống, phát huy tác dụng tốt, góp phần quan trọng
vào việc thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục thể
thao nƣớc ta trong những năm gần đây.Tuy nhiên, trong
quá trình triển khai chủ trƣơng xã hội hóa, về phía ngành
thể dục thể thao cũng nhận thấy còn có một số tồn tại, hạn
chế cần phải khắc phục để phát huy hiệu quả hơn nữa.
Thứ nhất là về nhận thức, tuy đã có nhiều chuyển biến,
song nhiều nơi, nhiều cấp còn có quan niệm chƣa đầy đủ về
chủ trƣơng xã hội hóa. Không ít ngƣời, ngay cả trong đội
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ngũ cán bộ quản lý các cấp, còn có quan niệm chƣa đúng
về chủ trƣơng này.
Thứ hai là hệ thống văn bản quy định, hƣớng dẫn triển
khai thực hiện chủ trƣơng còn thiếu và chƣa đồng bộ; nhất
là thiếu các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích các
thành phần kinh tế đầu tƣ cho thể dục - thể thao.
Thứ ba là phần lớn các hoạt động đầu tƣ, tài trợ của các
tổ chức kinh tế, xã hội và tƣ nhân cho hoạt động thể thao là
nhằm quảng bá thƣơng hiệu tìm kiếm lợi nhuận kinh tế cho
mình mà chƣa tính đến lợi ích của ngƣời dân. Mặt khác
việc tài trợ của các tổ chức cá nhân là tự nguyện, không bắt
buộc. Nhƣng đó không phải là sự “ban, phát” mà là hoạt
động mang tính nhân văn, cũng là hoạt động có tính “kích
cầu”, nó có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Vì vậy, các nhà tài trợ
cần nhận thức đúng đắn để thực hiện các quyền hợp lý
nhằm phát huy giá trị và có hiệu quả nhất nguồn tài trợ.
Thứ tư là hệ thống các tổ chức xã hội về thể dục thể thao
còn yếu kém; Nhà nƣớc vẫn phải bao cấp cho nhiều liên
đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia.Nguyên nhân cơ bản của
những hạn chế nêu trên xuất phát từ việc nhận thức và cơ
sở lý luận về xã hội hóa thể dục thể thao còn chƣa đầy đủ;
tƣ duy bao cấp và tâm lý ỷ lại trông chờ vào đầu tƣ của Nhà
nƣớc còn khá phổ biến; công tác quản lý hay nói rộng ra
hơn là phƣơng thức thực hiện xã hội hóa chƣa đáp ứng yêu
cầu thực tiễn. Còn thiếu một chiến lƣợc, quy hoạch mang
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tính bài bản để định hƣớng và xác định những lộ trình phù
hợp để phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao.
Về quan điểm chung, cần xác định rõ rằng, xã hội hóa
thể dục thể thao là quá trình tạo ra các cơ chế, chính sách
và điều kiện cần thiết để phát huy tiềm năng về trí tuệ và
vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo phát
triển sự nghiệp thể dục thể thao và tạo điều kiện để toàn xã
hội đƣợc thƣởng thức, hƣởng thụ các thành quả của thể dục
thể thao, nhất là các đối tƣợng chính sách, ngƣời nghèo và
những ngƣời trƣớc đây khó có điều kiện tiếp cận với các
dịch vụ thể dục thể thao. Chăm lo cho sự nghiệp thể dục thể
thao phải thật sự trở thành trách nhiệm chung của các cấp
ủy Đảng, cơ quan chính quyền, các đoàn thể nhân dân và
các tổ chức xã hội; là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó
ngành thể dục thể thao giữ vai trò nòng cốt.
Để làm tốt xã hội hóa, cần đổi mới phƣơng thức quản lý
của Nhà nƣớc, chuyển một phần công việc của Nhà nƣớc
cho nhân dân và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực
hiện, nhƣng Nhà nƣớc không giảm trách nhiệm, không
giảm ngân sách cho các hoạt động thể dục thể thao. Đầu tƣ
của Nhà nƣớc tập trung cho các mục tiêu ƣu tiên, các
chƣơng trình quốc gia và hỗ trợ các đối tƣợng chính sách.
Nói cách khác, xã hội hóa chính là quá trình Nhà nƣớc và
nhân dân cùng làm để thực hiện định hƣớng chung, quy
hoạch chung về phát triển thể dục thể thao. Trong điều kiện
thực tiễn của nƣớc ta, chỉ có đẩy mạnh xã hội hóa thể dục
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thể thao mới có thể bảo đảm phát triển sự nghiệp thể dục
thể thao một cách nhanh chóng và bền vững, đồng thời
từng bƣớc đƣa thể dục thể thao thành một ngành kinh tế
dịch vụ, có đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế đất nƣớc.
Câu hỏi ôn tập
1. Nêu và phân tích các thành phần trong cấu trúc văn
hóa thể thao?
2. Nhân cách văn hóa là gì? Phân tích các thành phần
trong cấu trúc nhân cách văn hóa của các chủ thể hoạt động
thể thao?
3. Trình bày các hình thức biểu hiện của văn hóa thể
thao?
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tế, NXB Khoa học xã hội.
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Chƣơng 3
VĂN HÓA THỂ THAO QUỐC TẾ
VÀ VĂN HÓA THỂ THAO VIỆT NAM
Văn hóa thể thao trên thế giới và Việt Nam có những
điểm chung nhƣng cũng có những đặc điểm riêng. Trong
chƣơng này chúng tôi trình bày ba nội dung cơ bản đó là:
văn hóa thể thao quốc tế, bao gồm những vấn đề cơ bản về
văn hóa Olympic và văn hóa thể thao đặc trƣng của một số
quốc gia trên thế giới; văn hóa thể thao Việt Nam thông
qua nhận diện văn hóa thể thao Việt Nam và những nét đẹp
và hạn chế của văn hóa thể thao Viêt Nam; một số câu
chuyện về văn hóa thể thao giúp sinh viên phân biệt đƣợc
những đặc điểm giống và khác nhau của văn hóa thể thao
Việt Nam và thế giới.
3.1. VĂN HÓA THỂ THAO QUỐC TẾ
3.1.1. VĂN HÓA OLYMPIC
Olympic hiện đại đƣợc sáng lập theo sáng kiến của
Pierre de Coubertin tại Hội nghị Điền kinh Quốc tế, đƣợc
tổ chức tại Thủ đô Paris vào tháng 6 năm 1894. Ủy ban
Olympic Quốc tế (IOC) đƣợc thành lập ngày 23 tháng 6
năm 1894. Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên đƣợc tổ
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chức ở Athens, Hy Lạp năm 1896. Lá cờ Olympic do Pierre
de Coubertin thiết kế, giới thiệu và thông qua tại Hội nghị
Olympic tổ chức ở Paris năm 1914. Cờ Olympic bao gồm
năm vòng tròn lồng vào nhau thể hiện sự đoàn kết của năm
châu lục và sự hội ngộ của các vận động viên trên toàn thế
giới tại Thế vận hội. Thế vận hội Mùa đông đầu tiên đƣợc
tổ chức ở Chamonix, Pháp năm 1924.
3.1.1.1. Những vấn đề cơ bản về phong trào Olimpic
* Các nguyên tắc cơ bản của lý tưởng Olympic
- Lý tƣởng Olympic là triết lý sống, là sự kết hợp hài hòa
các tố chất của cơ thể, ý chí và tinh thần. Kết hợp thể thao
với văn hoá và giáo dục, lý tƣởng Olympic tạo ra phong
cách sống trên cơ sở niềm vui, những nỗ lực, giá trị giáo
dục theo tấm gƣơng tốt và tôn trọng các nguyên tắc đạo
đức cơ bản.
- Mục đích của lý tƣởng Olympic là sử dụng thể thao để
phục vụ sự phát triển hài hòa con ngƣời, nhằm phát triển
một xã hội hòa bình liên quan đến việc gìn giữ phẩm giá
con ngƣời.
- Phong trào Olympic là hoạt động có tính phối hợp, tổ
chức, phổ biến và thƣờng xuyên, đƣợc tiến hành dƣới sự
chỉ đạo của Ủy ban Olympic Quốc tế, tất cả các cá nhân và
tổ chức mong muốn theo đuổi những giá trị của lý tƣởng
Olympic. Phong trào Olympic bao trùm trên khắp năm châu
147

lục và đạt tới đỉnh cao trong việc giúp các vận động viên trên
khắp thế giới tham dự lễ hội thể thao lớn-Thế vận hội. Biểu
tƣợng của phong trào Olympic là năm vòng tròn lồng vào
nhau.
- Luyện tập thể thao là quyền con ngƣời. Mọi cá nhân
đều có thể chơi thể thao, không phân biệt dƣới mọi hình
thức và theo tinh thần Olympic, đòi hỏi sự hiểu biết lẫn
nhau với tình hữu nghị, đoàn kết và cao thƣợng. Việc tổ
chức, điều hành và quản lý hoạt động thể thao phải chịu sự
chỉ đạo của các tổ chức thể thao độc lập.
- Với nhận định thể thao diễn ra trong khuôn khổ xã hội,
các tổ chức thuộc phong trào Olympic sẽ đƣợc hƣởng các
quyền và nghĩa vụ tự chủ, bao gồm tự do thiết lập và kiểm
soát quy định của các môn thể thao, xây dựng cơ cấu và
cách quản lý của các tổ chức của mình, đƣợc hƣởng quyền
bầu cử và có trách nhiệm đảm bảo tổ chức của mình đƣợc
quản lý một cách đúng đắn.
- Mọi phân biệt đối xử đối với quốc gia hay cá nhân về
chủng tộc, tôn giáo, chính trị, giới tính hoặc bất cứ lý do
nào khác đều không phù hợp khi tham gia hong trào
Olympic.
- Để trở thành một phần của phong trào Olympic cần
phải tuân thủ Hiến chƣơng Olympic và đƣợc Ủy ban
Olympic Quốc tế công nhận.
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* Cơ cấu và tổ chức của phong trào Olimpic
- Với quyền lực tối cao thuộc Uỷ ban Olympic Quốc tế,
Phong trào Olympic bao gồm các tổ chức, vận động viên và
những cá nhân khác, đồng ý tuân thủ Hiến chƣơng
Olympic. Mục đích của phong trào Olympic nhằm góp
phần xây dựng một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn bằng việc
giáo dục thế hệ trẻ thông qua luyện tập thể thao theo lý
tƣởng và những giá trị Olympic.
- Ba thành phần chính của phong trào Olympic là Ủy
ban Olympic Quốc tế (IOC), các Liên đoàn Thể thao Quốc
tế (IF) và các Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC). Mọi cá
nhân hay tổ chức trực thuộc Phong trào Olympic đều phải
tuân thủ các Điều khoản của Hiến chƣơng Olympic và các
quyết định của IOC.
- Ngoài ba thành phần chính, Phong trào Olympic cũng
bao gồm Ban tổ chức Thế vận hội (OCOG), Hiệp hội Thể
thao quốc gia, các câu lạc bộ, các cá nhân của các IF và các
NOC, đặc biệt các vận động viên, cũng nhƣ các trọng tài,
huấn luyện viên, cán bộ và các quan chức thể thao khác,
những ngƣời tham gia tạo thành nền tảng hoạt động của
phong trào Olympic. Phong trào Olympic cũng bao gồm
các cơ quan và tổ chức khác đƣợc IOC công nhận.
- Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thuộc bất cứ lĩnh vực
nào của phong trào Olympic đều phải hoạt động trong giới
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hạn các quy định của Hiến chƣơng Olympic và tuân thủ các
quyết định của IOC.
* Nhiệm vụ và vai trò của IOC
Nhiệm vụ của IOC là tuyên truyền lý tƣởng Olympic và
chỉ đạo phong trào Olympic trên toàn thế giới. Vai trò của
IOC là:
- Khuyến khích, ủng hộ giáo dục đạo đức thể thao cũng
nhƣ giáo dục thế hệ trẻ thông qua thể thao và những nỗ lực
để đề cao tinh thần thi đấu cao thƣợng và đẩy lùi bạo lực
trong thể thao.
- Khuyến khích, ủng hộ việc tổ chức, phát triển và điều
hành các môn thể thao cũng nhƣ các cuộc thi đấu thể thao.
- Bảo đảm tổ chức thƣờng xuyên Thế vận hội (TVH)
- Hợp tác với các tổ chức công, tƣ, các tổ chức nhà nƣớc
cùng nỗ lực phát triển thể thao phục vụ nhân loại và qua đó
thúc đẩy hòa bình.
- Hành động nhằm tăng cƣờng sự đoàn kết và bảo vệ
tính độc lập của phong trào Olympic
- Đấu tranh loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng
tộc gây ảnh hƣởng đến phong trào Olympic.
- Khuyến khích và ủng hộ phụ nữ tham gia thể thao ở
mọi trình độ, trong tất cả các tổ chức nhằm thực hiện
nguyên tắc bình đẳng giới.
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- Chỉ đạo cuộc đấu tranh chống Doping trong thể thao;
- Khuyến khích và ủng hộ sử dụng các biện pháp nhằm
bảo vệ sức khỏe cho các vận động viên;
- Chống lại mọi sự lạm dụng chính trị hoặc thƣơng mại
đối với thể thao và vận động viên;
- Khuyến khích và ủng hộ những nỗ lực của các tổ chức
thể thao, các tổ chức công nhằm đảm bảo cho các vận động
viên về cuộc sống xã hội và nghề nghiệp trong tƣơng lai.
- Khuyến khích và ủng hộ sự phát triển thể thao cho mọi
ngƣời.
- Khuyến khích, ủng hộ có trách nhiệm đối với các vấn
đề về môi trƣờng, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong thể
thao và đòi hỏi Thế vận hội phải đƣợc tổ chức hợp lý.
- Thúc đẩy sự kế thừa các di sản tốt đẹp từ Thế vận hội
đối với những thành phố đăng cai và quốc gia đăng cai.
- Khuyến khích, ủng hộ các sáng kiến kết hợp thể thao
với văn hóa và giáo dc.
- Khuyến khích, ủng hộ các hoạt động của Viện Hàn lâm
Olympic Quốc tế (IOA) và các tổ chức khác cống hiến cho
giáo dục Olympic.
3.1.1.2. Tổ chức Thế vận hội
* Thế vận hội
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- Thế vận hội là những cuộc thi đấu giữa các vận động
viên trong các môn thể thao cá nhân hay đồng đội. Là nơi
tập hợp các vận động viên do NOC lựa chọn, đăng ký tham
dự và đƣợc IOC chấp nhận. Thi đấu theo sự chỉ đạo chuyên
môn của IF liên quan.
- Thế vận hội bao gồm Thế vận hội Mùa Hè và Thế vận
hội Mùa Đông. Chỉ những môn Thể thao đƣợc thi đấu trên
tuyết hoặc băng đƣợc xem là các môn Thể thao mùa đông.
* Tổ chức Thế vận hội
- Thời gian và địa điểm tổ chức thế vận hội.
+ Thế vận hội đƣợc tổ chức trong năm đầu tiên của chu
kỳ Olympic và Thế vận hội Mùa Đông diễn ra trong năm
thứ ba.
+ Vinh dự và trách nhiệm tổ chức Thế vận hội đƣợc IOC
uỷ nhiệm cho một thành phố đƣợc bầu chọn là Thành phố
đăng cai Thế vận hội.
+ Thời gian tổ chức Thế vận hội đƣợc Ban chấp hành
IOC quyết định.
+ Việc không tổ chức Thế vận hội theo thời gian dự kiến
dẫn đến phải hủy bỏ các quyền của thành phố đăng cai, mà
không ảnh hƣởng tới bất cứ quyền nào khác của IOC.
+ Mọi phát sinh trong việc tổ chức Thế vận hội, thành
phố đăng cai, OCOG hoặc NOC nƣớc chủ nhà của thành
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phố đăng cai phải gánh chịu để đóng góp vào sự phát triển
của Phong trào Olympic và thể thao.
- Quảng cáo, cổ động và tuyên truyền.
+ Ban chấp hành IOC quyết định các nguyên tắc điều
kiện làm căn cứ để ủy quyền một hình thức quảng cáo hoặc
tuyên truyền nào đó.
+ Không một hình thức quảng cáo hay tuyên truyền nào
khác đƣợc phép ở trong hay trên các sân vận động hay các
địa điểm thi đấu khác đƣợc xem là một phần của các địa
điểm Olympic. Không đƣợc phép lắp đặt các biển quảng
cáo thƣơng mại ở sân vận động, các địa điểm thể thao khác.
+ Không đƣợc phép tổ chức trình diễn hoặc tuyên truyền
chính trị, tôn giáo hay chủng tộc bên trong các địa điểm
Olympic, khu vực, địa điểm thi đấu hoặc các địa điểm
khác.
- Nghi thức.
+ Trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, Ban chấp
hành IOC có toàn bộ thẩm quyền quyết định nghi thức áp
dụng ở tất cả các địa điểm thuộc trách nhiệm của Ban tổ
chức Thế vận hội.
+ Trong tất cả các buổi lễ và cuộc thi đấu trong thời gian
Thế vận hội, nghi thức lễ tân đối với các thành viên, Chủ
tịch danh dự vĩnh viễn, thành viên danh dự vĩnh viễn, thành
viên danh dự của IOC đƣợc sắp xếp theo thứ tự chức vụ,
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Chủ tịch, Chủ tịch danh dự vĩnh viễn và các Phó Chủ tịch,
tiếp tới là các thành viên của Ban Tổ chức, Chủ tịch các
Liên đoàn Thể thao Quốc tế và các Chủ tịch của các NOC.
+ OCOG, IF, NOC và tất cả những cá nhân khác đƣợc
chính thức tham gia Thế vận hội, dù ở bất cứ chức vụ nào,
tổ chức nào cũng phải tuân theo hƣớng dẫn lễ tân của IOC
và các chỉ dẫn khác của Ban chấp hành IOC.
-

Sử dụng cờ Olympic.

+ Ban tổ chức chịu trách nhiệm bố trí một lá cờ Olympic
cỡ lớn nhất tung bay trên cột cờ dựng ở một vị trí trang
trọng trong sân vận động chính và tất cả các địa điểm thi
đấu khác. Những lá cờ đó đƣợc kéo lên trong Lễ Khai mạc
và hạ cờ trong Lễ Bế mạc Thế vận hội.
+ Ban tổ chức chịu trách nhiệm bố trí một số lƣợng lớn cờ
Olympic trong Làng Thế vận hội cũng nhƣ các địa điểm thi
đấu, tập luyện và ở tất cả những nơi khác.
- Sử dụng ngọn lửa Olympic.
+ Ban tổ chức Thế vận hội chịu trách nhiệm rƣớc ngọn lửa
Olympic đến Sân vận động Olympic. Tất cả các công việc bố
trí cuộc chạy rƣớc đuốc và việc sử dụng ngọn đuốc Olympic
sẽ đƣợc tiến hành theo đúng nghi thức quy định của IOC.
+ Sau Lễ Bế mạc Thế vận hội, bất kỳ ngọn đuốc
Olympic, đài lửa hoặc các thiết bị khác dùng để đốt lửa
Olympic sẽ không đƣợc sử dụng ở bất cứ thành phố đăng
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cai khác hay bất cứ nơi đâu mà không có sự phê chuẩn của
IOC.
- Các lễ khai mạc và bế mạc.
+ Các lễ khai mạc và Bế mạc phải đƣợc tiến hành theo
đúng hƣớng dẫn nghi thức do IOC quyết định.
+ Nội dung, chi tiết của tất cả các kịch bản, kế hoạch và
chƣơng trình của các buổi lễ phải trình cho IOC phê chuẩn
trƣớc.
+ Nguyên thủ quốc gia nƣớc đăng cai tuyên bố khai mạc
Thế vận hội bằng một trong các câu sau tùy theo từng sự
kiện:
+ Nếu tại lễ khai mạc Thế vận hội:
“Tôi tuyên bố khai mạc Thế vận hội… (tên thành phố
đăng cai) tổ chức Thế vận hội lần thứ… (số thứ tự Thế vận
hội)… Thế vận hội của kỷ nguyên hiện đại”.
+ Nếu tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông:
“Tôi tuyên bố khai mạc… (số thứ tự Thế vận hội Mùa
đông) Thế vận hội Mùa đông của… (tên của thành phố
đăng cai)”.
Trong suốt thời gian Thế vận hội, kể cả các buổi lễ, không
có bài phát biểu của đại diện chính phủ hay tổ chức chính
quyền, cũng nhƣ bất cứ nhà chính trị ở bất cứ địa điểm nào
của Ban tổ chức. Trong suốt buổi lễ khai mạc và bế mạc, chỉ
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Chủ tịch IOC và Chủ tịch OCOG mới đƣợc trình bày bài phát
biểu ngắn.
- Nghi lễ cho ngƣời chiến thắng, nhận huy chƣơng và
bằng chứng nhận.
Các nghi lễ cho ngƣời chiến thắng, nhận huy chƣơng và
bằng chứng nhận phải diễn ra theo đúng nghi thức do IOC
quy định. Các mẫu huy chƣơng và bằng chứng nhận sẽ
đƣợc trình trƣớc cho IOC phê duyệt.
- Bảng danh dự.
IOC, Ban tổ chức Thế vận hội sẽ không lập một bảng xếp
hạng theo quốc gia. Một bảng danh dự mang tên những
ngƣời nhận huy chƣơng và bằng chứng nhận của nội dung
thi đấu sẽ đƣợc Ban tổ chức. Họ tên của những ngƣời đƣợc
huy chƣơng, với những thông tin nổi bật sẽ đƣợc tôn vinh tại
sân vận động chính.
- Mọi đối tƣợng tham dự Thế vận hội ở bất cứ vị trí nào
cũng phải ký tuyên bố sau:
"Tôi hiểu rằng, là ngƣời tham gia Thế vận hội, tôi đang
tham dự một sự kiện đặc biệt vừa có ý nghĩa quốc tế, vừa
có ý nghĩa lịch sử, và xem xét chấp thuận cho sự tham dự
của tôi tại Thế vận hội, tôi chấp nhận cho quay phim, ghi
hình, chụp ảnh và sao chép trên mọi phƣơng tiện trong thời
gian Thế vận hội theo các quy định và vì các mục đích hiện
tại hay tƣơng lai đƣợc ủy quyền của Ủy ban Olympic Quốc
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tế liên quan tới việc thúc đẩy Thế vận hội và Phong trào
Olympic phát triển. Tôi cũng đồng ý tuân thủ Hiến chƣơng
Olympic hiện hành, đặc biệt chấp nhận theo đúng những
quy định của của Hiến chƣơng Olympic liên quan tới tƣ
cách tham dự Thế vận hội (bao gồm Điều 41 và Hƣớng dẫn
áp dụng Điều 41), các phƣơng tiện thông tin đại chúng
(Điều 49), và cho phép nhãn mác thƣơng mại đƣợc gắn trên
trang phục và trang thiết bị đƣợc sử dụng ở Thế vận hội
(Hƣớng dẫn áp dụng Điều 51).
Tôi cũng đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh trong sự
kiện hoặc liên quan tới sự tham gia Thế vận hội sẽ đƣợc đệ
trình lên tòa án Thể thao để phân xử, theo quy định phân xử
của Tòa án Thể thao (Điều 59).
Tôi cũng đồng ý tuân thủ luật phòng chống Doping Thế
giới và quy định về đạo đức của IOC. Tất cả các điều luật
và quy định liên quan tôi đã đƣợc tìm hiểu qua Ủy ban
Olympic Quốc gia, Liên đoàn Thể thao Quốc gia và Liên
đoàn Thể thao Quốc tế”.
3.1.2. VÀI NÉT ĐẶC TRƢNG VỀ VĂN HÓA THỂ
THAO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
Văn hóa thể thao tuy có những đặc điểm chung, nhƣng
mỗi quốc gia lại có những nét đặc trƣng của quốc gia đó.
Sự khác biệt về văn hóa thể thao giữa các quốc gia là do thế
mạnh của mỗi quốc gia về các môn thể thao và do sự mộ
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điệu của ngƣời dân đối với những môn thể thao mà họ yêu
thích.
3.1.2.1. Văn hóa thể thao Nga
Năm 1951 Liên Xô (cũ) trở thành thành viên của Ủy Ban
Olympic quốc tế (IOC). Chỉ 1 năm sau đó, 1952, thể thao
Xô Viết lần đầu tiên tham dự thế vận hội Helsinki - Phần
Lan, lập tức giành đƣợc 71 huy chƣơng (22 HCV, 30 HCB,
19 HCĐ), xếp thứ hai (sau đoàn Mỹ và trên 67 đoàn khác).
Từ Thế vận hội Melbourne (Australia) 1956 đến Bắc
Kinh 2008 đã diễn ra 15 kỳ Olympic Games thì Liên Xô (
1952 - 1992) và tiếp đến là Nga (1996 - 2008) đã 7 lần xếp
thứ 1 toàn đoàn (ngang Hoa Kỳ), 5 lần xếp thứ 2 và 3 lần ở
vị trí thứ 3.
Phong trào Olympic quốc tế sẽ không bao giờ quên
những trang sử hào hùng của thể thao Xô Viết. Thống kê sơ
bộ cho thấy các Vận động viên Xô Viết (sau này là Nga) đã
giành đƣợc khoảng 1600 huy chƣơng các loại trong đó có
trên 615 HCV qua các kỳ tham gia Olympic.
Lịch sử Olympic và lịch sử thể thao thế giới sẽ không
bao giờ quên những vận động viên ƣu tú, những nhà vô
địch thế giới và Olympic lừng danh: V.Brumel (nhảy cao),
S.Bupka E.Isinbayeva (nhảy sào)... của môn điền kinh;
A.Medved, Ivan Padurnui, Vadim Bogiev của môn vật;
B.Sakhalin, Anbe Azarian, N.Andrianov… môn thể dục dụng
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cụ; A.Popov V.Salnhikov, vận động viên của môn bơi,
I.Valatxov, A.Vorobiov, L.Jabotinski vận động viên của
môn cử tạ; và hàng trăm những ngƣời anh hùng Thế vận
hội khác ở các môn bắn súng, đấu kiếm, xe đạp, boxing,
bóng rổ, bóng truyền...
Hệ thống thể thao Xô Viết đƣợc sự quan tâm lãnh đạo
chặt chẽ của Nhà nƣớc và Chính phủ Liên Xô. Để có thể
đào tạo đƣợc nhiều Vận động viên ƣu tú đỉnh cao cần phải
có một hệ thống đào tạo vận động viên đƣợc tổ chức quản
lý chặt chẽ ở các trƣờng phổ thông, có hệ thống tuyển chọn
“xuất phát của những niềm hy vọng - NADEZDU” của
trƣờng thể thao thanh thiếu niên, các trƣờng thể thao “Dự
bị Olympic”, các trƣờng thể thao cao cấp, dự bị đội tuyển
và đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ…
Hàng vạn trẻ em có tài năng đƣợc tuyển chọn, huấn
luyện ban đầu sau đó đƣợc đào tạo có hệ thống qua các nhà
trƣờng trên cho đến khi họ trở thành các kiện tƣớng, kiện
tƣớng công huân. Có hàng trăm các ngôi trƣờng nhƣ thế
trên toàn liên bang. Bên cạnh đó, nhiều hình thức đào tạo
khác nhƣ CLB Trung ƣơng Quân đội, của Công An...
Toàn Liên bang có hàng chục trƣờng đại học TDTT, viện
nghiên cứu, trung tâm thực nghiệm để nghiên cứu xây dựng
hệ thống lý luận và cơ sở khoa học TDTT, đồng thời là nơi
đào tạo các nhà khoa học, các HLV, sinh viên, cán bộ ngành
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TDTT, không chỉ cho Liên bang mà đến từ cả các nƣớc anh
em bè bạn.
Leonit Brezhnev, cố Tổng bí thƣ Đảng CS Liên Xô, có
câu nói nổi tiếng: “nhân dân Liên Xô hiểu rằng, hạt lúa mì
mà mình làm ra, được chia làm 3 phần: một cho bạn bè là
anh em XHCN, một cho phong trào giải phóng dân tộc và
một phần giành cho mình.”
Họ đã thắt lƣng, buộc bụng vì thế giới đấu tranh cho hòa
bình và CNXH. Thể thao Xô Viết cũng nhƣ vậy. Hàng
ngàn sinh viên và nghiên cứu sinh các nƣớc đã đến học và
nghiên cứu tại các học viện thể thao, hàng ngàn vận động
viên, HLV đến tập luyện và thi đấu ở Liên Xô, hầu hết các
đoàn vận động viên các nƣớc XHCN đến Olympic
Maxcơva- 1980... tất cả chi phí và phục vụ đều do Liên Xô
tài trợ.
Từ năm 1958 khi thể thao của Việt Nam bắt đầu khôi
phục và phát triển, Liên Xô đã cử những chuyên gia đầu
tiên đến huấn luyện M.Maslov (bơi) O.Vaxilienva (điền
kinh) Vichtor Chikhonov (thể dục dụng cụ)....
Hầu hết các giáo sƣ, phó tiến sỹ khoa học thể thao của
Việt Nam đƣợc đào tạo ở Liên Xô, trong những năm tháng
khó khăn nhất của đất nƣớc, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào
tạo HLV, sinh viên, tập huấn và thi đấu của vận động
viên... Cho đến nay dù qua bao nhiêu đổi thay nhƣng Liên
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Xô trƣớc đây và nƣớc Nga ngày nay vẫn mãi là ngƣời anh
em, ngƣời bạn thân thiết và đáng kính của nhân dân Việt
Nam!
3.1.2.2. Văn hóa thể thao Trung Quốc
Trung Quốc hiện đang đƣợc coi là một trong những
nƣớc có nền thể thao phát triển, và khả năng tranh chấp các
vị trí đứng đầu trong các giải đấu quốc tế và đại hội thể
thao Olympic. Để có đƣợc những thành công đó, thể thao
Trung Quốc đã trải qua các thời kỳ thay đổi và phát triển.
Từ những năm 1978, trƣớc sự thúc đẩy của nền kinh tế
thị trƣờng, chính phủ Trung Quốc đã nhận thấy sự phát
triển thể thao trong nƣớc họ không tƣơng xứng và có xu
hƣớng giảm sút. Chính vì vậy, để đáp ứng những yêu cầu
mới của nền kinh tế thị trƣờng, thể thao Trung Quốc đã
từng bƣớc có sự chuyển đổi theo 3 giai đoạn: từ 1978 đến
1992 là giai đoạn nghiên cứu, tìm hiểu, đúc rút kinh
nghiệm; từ 1992 đến 1998 là giai đoạn xác định rõ ràng
phƣơng hƣớng phát triển, và từ 1998 đến nay là giai đoạn
hoàn thiện.
Nhìn chung, thể thao Trung Quốc đƣợc phát triển theo
hƣớng chuyển đổi thích ứng với sự chuyển đổi từ nền kinh
tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trƣờng, đa phần theo các
phƣơng thức mở rộng phạm vi, đầu tƣ có định hƣớng, Nhà
nƣớc giữ vai trò chủ đạo, có sự tham gia và điều tiết của thị
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trƣờng. Phƣơng thức phát triển của thể thao Trung Quốc ở
các thời kỳ đƣợc thể hiện ở sự phân phối đầu tƣ mà chủ yếu
là sự cung ứng tài chính cho phát triển thể thao. Trong quá
trình phát triển đó, thể thao của Trung Quốc đã từng bƣớc
mở rộng mức độ tham gia của các chủ thể xã hội, tuy nhiên,
cho tới giai đoạn hiện nay nguồn cung cho sự phát triển thể
thao của Trung Quốc chủ yếu vẫn là nguồn vốn nhà nƣớc.
Việc nhà nƣớc làm thể thao, điều tiết và phát triển thể thao
theo chỉ đạo của nhà nƣớc, hạn chế vai trò tham gia của xã
hội, xem nhẹ quy luật phát triển thể thao… đã đƣợc các nhà
nghiên cứu thể thao của Trung Quốc và nƣớc ngoài đánh
giá là những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển đồng
bộ và bền vững của thể thao Trung Quốc.
Tuy vậy, sự đầu tƣ lớn và tập trung vào một số môn thể
thao trọng điểm, với mục đích cao nhất là huy chƣơng vàng
Olympic (chiến lƣợc Olympic) trong những năm qua đã
giúp Trung Quốc có đƣợc nhiều thành tích cao trong các kỳ
thi đấu quốc tế, đặc biệt là các kỳ đại hội thể thao Olympic
gần đây. Theo kết quả thống kê và tổng hợp, các vận động
viên nam của Trung Quốc có thế mạnh ở một số môn nhƣ:
bóng bàn, nhảy cầu, thể dục, Trampoline (nhảy đệm nhún),
cầu lông, bắn súng và cử tạ. Đây là những môn đƣợc đánh
giá là có tỷ lệ giành điểm cao ở các kỳ Olympic của thể
thao Trung Quốc. Trong đó, bóng bàn có tỷ lệ giành điểm
cao nhất đạt 49.53%, các môn thể thao còn lại có tỷ lệ
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giành điểm từ 14% trở lên. Còn môn thể thao có tỷ lệ giành
điểm thấp nhất của vận động viên nam - Trung Quốc là
môn điền kinh (tỷ lệ giành điểm chỉ đạt 0.40%). Đối với
các vận động viên nữ, bóng bàn cũng là môn thể thao có tỷ
lệ giành điểm cao nhất trong các kỳ Olympic (tỷ lệ giành
điểm đạt 63.55%). Còn lại, có 11 môn thể thao khác có tỷ
lệ giành điểm đạt trên 10%, lần lƣợt là các môn: cầu lông,
nhảy cầu, cử tạ, bóng chuyền, Trampoline, Taekwondo, vật
tự do, Judo, bắn súng, bắn tên, và thể dục. Thấp nhất với tỷ
lệ giành điểm chỉ đạt 2.1% là môn bóng ném và bơi trƣờn
sấp. Theo kết quả nghiên cứu tổng hợp mới đây của Bao Vĩ
Lợi (2014), từ Olympic lần thứ 23 tới Olympic lần thứ 29,
các vận động viên nam - Trung Quốc đã nâng đƣợc số môn
đạt huy chƣơng vàng Olymlic từ 5 môn lên 14 môn với
tổng cộng 15 nội dung. Còn các vận động viên nữ đã tăng
số môn đạt huy chƣơng vàng Olympic từ 8 môn lên 23
môn, với tổng cộng 27 nội dung.
Nhƣ vậy, số lƣợng môn thể thao đạt huy chƣơng vàng
Olympic của các vận động viên nam - Trung Quốc chƣa
bằng 1/2 tổng số môn của đại hội, trong khi đó các vận
động viên nữ giành đƣợc huy chƣơng vàng ở 2/3 tổng số
môn của đại hội thể thao Olympic; Nhƣ vậy, so với nữ, số
môn giành huy chƣơng vàng của nam còn ít, và hầu hết các
môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của Trung Quốc ở cả
nam và nữ đều tập trung ở các môn cá nhân. Do vậy, các
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nhà nghiên cứu thể thao của Trung Quốc cũng đã chỉ ra
rằng, để phát triển mạnh, toàn diện và bền vững hơn, thể
thao Trung Quốc cần chú ý điều chỉnh “chiến lƣợc
Olympic”, theo đó, tiếp tục duy trì và phát huy các môn thể
thao thế mạnh, đồng thời tăng cƣờng tập trung đầu tƣ, phát
triển các môn thể thao còn yếu, những môn có tiềm năng
3.1.2.3. Văn hóa thể thao Mỹ
Hoa kỳ là cƣờng quốc thể thao của thế giới. Ngoài
những môn thể thao tham gia các giải lớn trên thế giới, các
vận động viên Mỹ đều giành thứ hạng cao. Đặc biệt trên
đấu trƣờng thể thao nhà nghề, nƣớc Mỹ có 4 giải lớn nhất
là NFL (bóng bầu dục “football”), MLB (bóng chày
“baseball”), NBA (bóng rổ “basketball”), và NHL (khúc
côn cầu “hockey”).
National Football League (NFL) là giải bóng bầu dục
nhà nghề hàng đầu, thiết lập từ năm 1920. Đến nay có 32
đội tham gia. Giải NFL có thể nói có lƣợng khán giả đông
nhất trong tất cả các môn thể thao. Theo thống kê, mùa giải
2009 - 2010 trung bình có gần 68 ngàn khán giả mỗi trận.
Còn Major League Baseball (MLB) là giải bóng chày
nhà nghề cao nhất. Điểm độc đáo là gồm cả Hoa Kỳ và
Canada (hai giải nhà nghề sát nhập năm 2000). Hiện nay
giải này quy tụ 30 đội - 29 đội ở Mỹ và một bên Canada.
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Giải bóng rổ quốc gia National Basketball Association
(NBA) hiện nay gồm có 32 đội. NBA thành lập tại New
York City sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Có mặt lâu đời nhất phải kể đến National Hockey
League (NHL) của môn khúc côn cầu. Từ năm 1917, khởi
xƣớng ở Montreal, Canada. NHL hiện có 30 đội nhà nghề
(7 Canada và 23 Mỹ). Giải này đƣợc giới hâm mộ xem nhƣ
cuộc thƣ hùng khúc côn cầu nhà nghề mạnh nhất thế giới.
Chiếc cúp vô địch gọi là “Stanley Cup”, đƣợc nhiều ngƣời
xem nhƣ là chiếc cúp danh giá nhất trong thế giới thể thao
nhà nghề Bắc Mỹ. NHL lừng danh nên không ngừng thu
hút nhiều tên tuổi từ khắp thế giới về tranh tài, đặc biệt các
tài năng từ khối nƣớc Đông Âu cũ.
Những thập niên 90 của thế kỷ XX, môn bóng chày
“baseball” thu hút nhiều khán giả. Nhƣng sau này môn
bóng bầu dục “football” lại có phần thắng thế, có thể nhờ
sự phát triển của kỹ nghệ TV. Hầu nhƣ mọi cuộc tranh cãi
về môn thể thao nào phổ biến nhất ở Hoa Kỳ đều quy về
hai môn thể thao này.
Những ngƣời mê thích baseball thƣờng viện đến sự
trung thành của khán giả. Theo ghi nhận chung, một khán
giả baseball thƣờng thích đến sân xem baseball hơn khán
giả của football. Với nhiều ngƣời, không khí sân baseball
còn là nơi bạn bè gặp gỡ hàn huyên.
165

Sự phổ biến của một môn thể thao nào, dù là bóng đá,
bóng chày, khúc côn cầu, bóng bầu dục, hay bóng rổ, nhiều
phần tuỳ thuộc vùng địa lý, tuổi tác ngƣời chơi, và cả
chủng tộc. Ngƣời gốc Mỹ La Tinh thƣờng thích chơi bóng
đá nhất. Bóng chày có thể phổ cập hơn ở vùng Đông Bắc
nƣớc Mỹ. Còn bóng bầu dục đƣợc hâm mộ nhất ở các vùng
thành thị, đặc biệt các chƣơng trình bóng bầu dục đại học
rất đƣợc ƣa chuộng tại các tiểu bang miền nam và đông nam.
Trong khi đó, môn khúc côn cầu có vẻ đƣợc mến mộ nhất ở
các tiểu bang miền bắc.
Nói đến nền văn hóa đại chúng Mỹ, ngƣời ta có thể nói
đến rất nhiều thứ nhƣ văn hóa ẩm thực, văn hóa xe hơi, văn
hóa lễ hội...

Nhƣng sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến những môn thể
thao của ngƣời Mỹ, mang tính cách Mỹ và mang đậm nét
văn hóa Mỹ, mà điển hình là bóng rổ.
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Bóng rổ là môn thể thao đặc trƣng của nền văn hóa đại
chúng Mỹ. Nó phổ biến và có những tính năng ƣu việt, phù
hợp với cá tính và thói quen của ngƣời Mỹ. Và có thể nói
nó chính là hình ảnh của nƣớc Mỹ trên thế giới.
3.1.2.4. Văn hóa thể thao Nhật Bản
Hoạt động thể thao là một trong những cách ngƣời Nhật
quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình. Nhật Bản là đất
nƣớc có khá nhiều môn thể thao. Ngoài các môn thể thao
truyền thống nhƣ Kendo và Judo còn có các môn thể thao
nhập từ bên ngoài nhƣ bóng chày, bóng đá, lƣớt sóng, trƣợt
tuyết...
Võ thuật
Các môn võ thuật truyền thống nhƣ Kendo, Judo,
Karate-do và Akido phát triển ở thời hiện đại nhờ sự tận
tâm của những ngƣời thực hành chúng. Trong môn võ
Judo, nghĩa đen là “cách nhẹ nhàng”, chìa khóa để vƣợt qua
đối thủ là tận dụng chính sức mạnh của họ. Hiện nay, Judo
đã trở thành môn thi đấu chính thức của Olympic ngay từ
Thế vận hội đầu tiên năm 1964. Theo bƣớc của Judo,
Kendo cũng đã thành công khi thu hút đƣợc một lƣợng lớn
những thành viên ở nƣớc ngoài.
Sumo
Sumo - môn thể thao quốc gia của Nhật Bản, có một lịch
sử kéo dài hơn 1.000 năm. Sumo vẫn còn liên quan đến
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nhiều nghi lễ. Rikishi (đô vật sumo), có mái tóc theo kiểu
nhƣ của các chiến binh cổ đại, chỉ mặc một chiếc thắt lƣng
lụa đặc biệt và chiến đấu chỉ sử dụng tay không. Nhấc cân
nặng từ 100 đến 200 kg. Họ chiến đấu trong đấu trƣờng
rộng 4,5 mét dohyo (vòng) cho đến khi một trong hai chạm
mặt đất với bất kỳ phần nào của cơ thể mà không phải lòng
bàn chân. Trong khi các quy tắc rất đơn giản, các kỹ thuật
không rƣờm rà, và có hơn 80 cách để giành chiến
thắng. Giải đấu sumo chuyên nghiệp diễn ra sáu lần một
năm và 15 ngày mỗi lần. Sumo đã thu hút sự chú ý bên
ngoài Nhật Bản thông qua các tour du lịch, triển lãm quốc
gia khác nhau.
Bóng chày, bóng đá
Bóng chày là một trong những môn thể thao đƣợc ƣa
chuộng nhất tại Nhật Bản. Đƣợc thành lập vào năm 1993.
Có 12 đội bóng chày chuyên nghiệp, sáu ở giải Trung ƣơng
và sáu trong Thái Bình Dƣơng League. Các đội trong mỗi
giải đấu chơi khoảng 140 trận mỗi mùa giải.
Bóng chày nghiệp dƣ cũng rất phổ biến, nhiều học sinh
chơi các trò chơi thông qua League nhỏ địa phƣơng hoặc
các câu lạc bộ bóng chày trong trƣờng học. Giải vô địch
bóng chày các trƣờng trung học phổ thông quốc gia, đƣợc
tổ chức hai lần một năm, thi đấu ra giữa các trƣờng học là
vòng loại khó khăn để đại diện cho quận của họ.
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Nhiều cầu thủ Nhật Bản đã tham gia đội ở nƣớc ngoài và
chơi trong các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhật Bản cũng
có giải đấu bóng đá nữ, trong đó hầu hết các cầu thủ chơi
nghiệp dƣ. Năm 2011, đội tuyển quốc gia nữ Nhật Bản
giành chiến thắng World Cup bóng đá nữ của FIFA đƣợc tổ
chức tại Đức và tại Thế vận hội London 2012, đội giành
huy chƣơng bạc. Điều này đã giúp nâng cao vị thế của bóng
đá nữ ở Nhật Bản và tăng số dân chơi
Thế vận hội Olympic
Nhật Bản luôn luôn gửi các đội mạnh tham gia Thế vận
hội Olympic. Có 339 vận động viên Nhật Bản thi đấu tại Thế
vận hội Bắc Kinh 2008, và 94 vận động viên tham gia Thế
vận hội Mùa Đông 2010 tại Vancouver. Thế vận hội đã đƣợc
tổ chức tại Nhật Bản ba lần: Tokyo tổ chức Thế vận hội
mùa hè năm 1964 - Thế vận hội đầu tiên đƣợc tổ chức tại
châu Á - trong khi Thế vận hội Mùa Đông đƣợc tổ chức tại
Sapporo năm 1972 và Nagano năm 1998.
3.2. VĂN HÓA THỂ THAO VIỆT NAM
3.2.1. NHẬN DIỆN VĂN HÓA THỂ THAO VIỆT
NAM
3.2.1.1. Mục đích, nhiệm vụ của văn hóa thể thao
Việt Nam
Nói một cách khái quát nhất, mục đích của văn hóa thể
thao Việt Nam là nâng cao trình độ thể thao, góp phần làm
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phong phú đời sống văn hoá và giáo dục con ngƣời để phục
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Văn hóa thể thao là một phƣơng tiện hữu hiệu để giáo
dục và hoàn thiện thể chất nên nó cũng đƣợc xem là một
trong những mặt cơ bản của giáo dục. Sự kết hợp trí dục và
thể thao với lao động sản xuất không chỉ là một trong
những phƣơng tiện để nâng cao sản xuất xã hội mà còn là
phƣơng thức để đào tạo ra những con ngƣời phát triển toàn
diện. Chức năng thực dụng của thể thao trong xã hội còn
đƣợc thể hiện: đào tạo con ngƣời cho lao động và quốc
phòng. Sự phát triển của kỹ thuật quân sự hiện đại không
hề làm hạ thấp mà còn nâng cao yêu cầu về giáo dục thể
chất để đảm bảo tiếp thu và hình thành đƣợc nhanh những
phẩm chất cần thiết cho một quân nhân, rút ngắn thời gian
đào tạo trong quân ngũ.
Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tthành công,
Bác Hồ của chúng ta đã nêu rõ tầm quan trọng của TDTT
đối với việc "giữ gìn dân chủ, xây dựng nƣớc nhà gây đời
sống mới", coi đó là một trong những công tác cách mạng.
Bản thân Ngƣời đã nêu gƣơng “tự tôi ngày nào cũng tập”,
tập đa dạng, thích hợp với điều kiện sống và công tác trong
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của mình.
Những phong trào “Khoẻ vì nƣớc” ngay từ khi Cách Mạng
tháng Tám mới thành công… và “Rèn luyện thân thể theo
gƣơng Bác Hồ vĩ đại” ngày nay là sự thể hiện sống động và
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tập trung tƣ tƣởng của Bác. Những tƣ tƣởng trên về sau còn
đƣợc nhiều nhà cách mạng, khoa học tiếp tục bổ sung, hoàn
thiện và phát triển qua các thời kỳ lịch sử ở nƣớc ta; đƣợc
thể hiện tập trung qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
Nhà nƣớc có liên quan đến công tác này.
Hiện nay, mục đích cao cả và bao trùm của các ngành
công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh, giáo dục,
khoa học công nghệ, đối ngoại, văn hoá (trong đó có
TDTT)... là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá và bảo vệ Tổ quốc trong những bƣớc đi ban đầu
theo mục đích và chức năng cụ thể của mình.
Với thể thao, mục đích chính là thành tích thể thao. Xét
về mục đích, đó là đặc trƣng cơ bản nhất của thể thao so
với các bộ phận khác trong nền văn hoá chung. Đồng thời,
việc nâng cao trình độ thể thao để phát triển lòng yêu nƣớc,
tự hào dân tộc, uy tín quốc tế, góp phần tăng cƣờng sự hiểu
biết và hữu nghị giữa các dân tộc cũng rất quan trọng. SEA
Games 22 đã tổ chức ở nƣớc ta thành công là một mốc son
mới cao hơn trong lịch sử phát triển của thể thao đối nội và
đối ngoại của Việt Nam. Là một bộ phận của nền văn hoá
dân tộc, thể thao không chỉ có tác dụng đến sức khoẻ thể
chất mà còn góp phần nâng cao "sức khoẻ tinh thần”, làm
phong phú đời sống văn hoá, văn minh chung của toàn xã
hội. Phát triển thể thao tốt để đạt mục đích cụ thể trên trong
từng thời kỳ sẽ góp phần thúc đẩy các sự nghiệp khác phát
triển và ngƣợc lại.
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* Những nhiệm vụ chung của văn hóa thể thao ở
nước ta
Để đạt đƣợc mục đích tổng quát trên, nền văn hóa thể
thao nƣớc ta có những nhiệm vụ chung sau đây:
Một là, văn hóa thể thao liên quan chặt chẽ với sự
nghiệp đào tạo cho đất nƣớc những vận động viên tài năng
phát triển toàn diện hợp lý. Thể thao trƣớc hết và chủ yếu
gắn với và phục vụ sự nghiệp đào tạo con ngƣời, khi thực
hiện các nhiệm vụ khác nhau (dạy các kỹ năng vận động,
phát triển các tố chất thể lực …) phải chú ý đảm bảo sự
thống nhất giữa các mặt giáo dục, nhằm bồi dƣỡng thành
con ngƣời phát triển toàn diện giữa tài và đức.
Tiền đề tự nhiên của mối tƣơng quan giữa các mặt giáo
dục trên là sự thống nhất khách quan, không thể tách rời
giữa phát triển về thể chất và tinh thần của con ngƣời. Điều
này đã đƣợïc nhiều nhà khoa học về con ngƣời làm sáng tỏ.
Bởi vậy, sự phân chia thành các mặt thể chất, trí tuệ, đạo
đức... chỉ có ý nghĩa tƣơng đối, tuy chúng không đồng nhất.
Bản thân tiền đề tự nhiên của mối liên hệ này không thể tự
biến thành hiện thực (tự động) mà phải thông qua quá trình
thực hiện giáo dục thống nhất, kết hợp có mục đích và hợp
lý các mặt giáo dục trên trong thực tế. Trong văn hóa thể
thao, cũng nhƣ các mặt văn hóa, giáo dục khác, phải có cách
tiếp cận đồng bộ. Trong đó, đức dục đóng vai trò chủ đạo thì
mới đạt hiệu quả tốt trong các mặt đào tạo vận động viên.
172

Khai thác và mở rộng giới hạn thể chất và tinh thần của
vận động viên để đạt thành tích thể thao cao nhất: phát triển
đến giới hạn các năng lực thể chất bao giờ cũng gắn với
phát triển các chức năng của cơ thể. Đồng thời, năng lực
thể chất còn là điều kiện tất yếu, đầu tiên cho sự tiếp thu,
nâng cao trình độ thể thao sau này. Tập luyện lâu dài, có hệ
thống trong các điều kiện đa dạng, thay đổi về thời tiết, khí
hậu, địa thế... sẽ có lợi cho việc nâng cao năng lực thích
ứng với các điều kiện tự nhiên khác nhau, đồng thời cũng
khai thác đến giới hạn các năng lực thể chất cũng nhƣ các
giới hạn về tinh thần của vận động viên nhằm đạt tới những
thành tích thể thao cao. Ở hầu hết các môn thể thao, vận
động viên đều phải trải qua các cuộc thi đấu cam go (chạy
marathon, trƣợt tuyết, đua xe đạp, đua thuyền... đƣờng dài),
phải có sự dũng cảm (boxing, võ thuật...) và có những môn
thể thao đòi hỏi vận động viên phải có tinh thần thép mới
giành đƣợc chiến thắng. Những yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ
của quá trình đào tạo vận động viên là quá trình khổ luyện
và có lối sống lành mạnh mới đem lại vinh quang cho cá
nhân và xã hội.
Hai là, nâng cao trình độ thể thao của đất nƣớc, từng
bƣớc vƣơn tới những đỉnh cao quốc tế, trƣớc hết là của
khu vực.
Đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng
đầu của bất kỳ nền văn hóa thể thao nào; phản ánh nhu cầu
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của nhân dân, Nhà nƣớc và bản thân phong trào TDTT.
Trình độ thể thao từng nƣớc thể hiện qua các cuộc thi đấu
quốc tế (thành tích tuyệt đối, huy chƣơng, thứ bậc...) không
chỉ phản ánh trình độ thể thao mà còn phản ánh sự phát
triển về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ
thuật và bộ mặt tinh thần của một dân tộc. Tuy nhiên,
không thể xem xét mối tƣơng quan này một cách máy móc,
không xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của từng nƣớc.
Ngày nay, có nhiều nƣớc dùng thể thao không chỉ để giải
trí, biểu diễn, thúc đẩy phong trào tập luyện rộng rãi, chấn
hƣng tinh thần dân tộc mà còn phục vụ cho công tác đối
ngoại, mở rộng quan hệ và tăng cƣờng sự hiểu biết giữa
nƣớc mình với các nƣớc khác, nâng cao uy tín của đất nƣớc
trên thế giới. Ngày càng có nhiều nƣớc quan tâm và đầu tƣ
mạnh cho lĩnh vực này. Các cuộc đua tranh càng trở nên
gay gắt. Kết quả của hoạt động văn hóa thể thao góp phần
làm phong phú, lành mạnh, đời sống văn hoá và giáo dục
con ngƣời mới.
Ba là, góp phần làm phong phú, lành mạnh, đời sống văn
hoá và giáo dục con ngƣời mới.
Thực tế nƣớc ta cũng nhƣ nhiều nƣớc khác cho thấy: giải
trí, tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao là một nhu cầu
ngày càng mạnh mẽ, không thể thiếu hoặc thay thế đƣợc.
Nếu làm tốt, nó có thể góp phần đáng kể vào việc xây dựng
đời sống lành mạnh, vui tƣơi và văn minh trong xã hội.
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Còn ngƣợc lại, ảnh hƣởng và hậu quả cũng sẽ rất phức tạp,
dễ lan rộng. Trong xã hội hiện đại, thể thao và văn nghệ với
những đặc tính riêng của nó đã có sức thu hút và ảnh hƣởng
rộng lớn với thanh thiếu niên và là một nhu cầu không
thiếu đƣợc. Đó cũng là một công cụ dễ chuyển tải những
giá trị tƣ tƣởng, tinh thần của một chế độ đến với họ.
Là những chuẩn mực và phép tắc của một chế độ chính
trị - kinh tế nhất định đƣợc đặt ra để quy định mối quan hệ
giứa ngƣời với ngƣời, giữa cá nhân và xã hội nhằm phục vụ
cho chế độ xã hội chúng ta, đạo đức có vai trò hàng đầu, là
"cái gốc" trong giáo dục con ngƣời. Đó là một quá trình tác
động có mục đích, kế hoạch đến ý thức, tình cảm và hành
vi con ngƣời, nhằm bồi dƣỡng nền đạo đức tốt đẹp của họ.
Khi con ngƣời đã có đạo đức, phẩm chất tốt, họ sẽ tự
nguyện, tích cực cống hiến toàn bộ sức mình cho đất nƣớc.
Văn hóa thể thao không chỉ ảnh hƣởng đến cơ thể mà
còn có tác dụng nhiều mặt khác. Trong hoạt động này, mối
quan hệ, hành vi giữa các cá nhân và tập thể (ngƣời tập,
vận động viên, HLV, ngƣời xem, trọng tài, các đội, các
đoàn...) rất đa dạng, phức tạp và biến hóa sinh động, đặc
biệt trong thi đấu đối kháng gay go của thể thao trình độ
cao. Nếu đƣợc tổ chức tốt, thể thao không những cần mà
còn có thể giáo dục tốt tƣ tƣởng, đạo đức và ý chí, lòng yêu
nƣớc, yêu lao động, bảo vệ của công, tinh thần tập thể, tính
kỷ luật, công tâm, trung thực, khiêm tốn, lịch sự, dũng cảm,
quả quyết, tự tin, nghị lực, biết kiềm chế bản thân....
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Ba nhiệm vụ trên có liên qnan mật thiết với nhau và cần
kết hợp chặt chẽ trong thực tế hoạt động. Đào tạo vận động
viên thể thao là một quá trình giáo dục thể chất đặc biệt
nhằm không ngừng nâng cao trình độ các tố chất vận động,
kỹ - chiến thuật chuyên môn, đạo đức, ý chí, hiểu biết để
đạt đƣợc những thành tích cao trong môn thể thao chuyên
chọn nào đó. Còn thi đấu thể thao lại là một biện pháp quan
trọng để kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả
giáo dục thể chất, rèn luyện thân thể, huấn luyện thể thao.
Thành tích thể thao lại có vai trò và ý nghĩa không nhỏ đến
uy tín của đất nƣớc và ảnh hƣởng mạnh mẽ đến phong trào
văn hóa thể thao của dân tộc và giá trị tinh thần đối với sự
phong phú của nhân loại.
3.2.1.2. Luật quy định đối với hoạt động thể thao ở
Việt Nam
Khi nói đến các văn bản quy phạm pháp luật điển hình
về hoạt động thể thao ở Việt Nam trƣớc hết phải kể đến là
pháp lệnh số 28/2000/PL-UBTVQH10 ngày 25/9/2000 về
TDTT. Pháp lệnh TDTT gồm 11 chƣơng và 59 điều, Pháp
lệnh này điều chỉnh các hoạt động thể dục thể thao, xác
định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt
động thể dục thể thao. Pháp lệnh TDTT có hiệu lực kể từ
ngày 9 tháng 10 năm 2000 và hết hiệu lực kể từ ngày 01
tháng 7 năm 2006.
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Hiện nay mọi hoạt động TDTT ở Việt Nam đƣợc thực hiện
theo Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH 11. Luật TDTT,
đƣợc ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực kể
từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Luật TDTT gồm 9 chƣơng và
79 điều.
Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII, Quốc hội đã thống
nhất ban hành Nghị quyết số 02/2011/QH12 ngày 26 tháng
11 năm 2011 về Chƣơng trình xây dựng Luật, Pháp lệnh
của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII. Theo đó, Quốc hội thông
qua chƣơng trình xây dựng Luật, Pháp lệnh gồm 85 dự án
Luật, 06 dự án Pháp lệnh thuộc chƣơng trình chính thức và
38 dự án Luật, 03 dự án Pháp lệnh thuộc Chƣơng trình
chuẩn bị. Luật sửa đổi, bổ sung. Trong đó, Luật Thể dục,
Thể thao là một trong 38 dự án Luật thuộc chƣơng trình
chuẩn bị của Quốc hội.
Trong giai đoạn hiện nay nhất là khi Việt Nam đã gia
nhập tổ chức thƣơng mai thế giới WTO, công tác quản lý
và đào tạo của ngành thể dục thể thao đã trở thành mắt xích
quan trọng trong tiến trình đƣa thể thao Việt Nam hội nhập
với khu vực và thế giới. Vì vậy, ngành thể dục thể thao đã
đẩy mạnh việc triển khai chủ trƣơng xã hội hóa hoạt động
thể dục thể thao và đã có những biện pháp nhằm đổi mới
công tác quản lý nhà nƣớc về thể dục thể thao để thực hiện
chủ trƣơng trên.
Sự phát triển phong trào thể dục thể thao “toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ đã và đang diễn
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ra mạnh mẽ ở khắp các địa phƣơng, cơ quan, đơn vị trong
cả nƣớc. Không chỉ tạo không khí vui tƣơi, hăng say lao
động học tập công tác, tăng cƣờng sức khỏe mà còn duy trì
phát triển các môn thể thao truyền thống và góp phần ổn
định trật tự xã hội, xây dựng con ngƣời mới xã hội chủ
nghĩa. Vì vậy Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và các ban ngành có liên quan thời gian gần đây đã ban
hành rất nhiều các văn bản quy định về các vấn đề có liên
quan đến hoạt động thể dục thể thao, cụ thể nhƣ: Thông tƣ
số 15/2013/TT – BLĐTBXH ngày 28-8-2013, quy định về
tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên;
QĐ số 82/2013/QĐ – TTg ngày 31/12/2013 về chính sách
đặc thù đối với huấn luyện viên, vân động viên thể thao
xuất sắc, nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn
hóa, thể thao; VBHN số 3204/BVHN – BVHTTDL ngày
03/9/2013 hƣớng dẫn thực hiện luật TDTT; quyết định số
2160/ QĐ- TTg, ngày 11/11/2013, phê duyệt “Quy hoạch
phát triển thể dục thể thao Việt nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030’’; QĐ số 2164/QĐ-TTg ngày
11/11/2013, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ
thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 –
2020, định hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 1752/QĐTTg, ngày 30/9/2013, phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ
sở vật chất, kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030’’...
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3.2.1.3. Quy định về đạo đức trong hoạt động thể
thao ở Việt Nam
a. Những vấn đề chung về đạo đức thể thao Việt Nam
Đạo đức nói chung đó là phẩm chất tốt đẹp mà con
ngƣời có đƣợc nhờ tu dƣỡng theo những tiêu chuẩn,
nguyên tắc đƣợc xã hội thừa nhận. Nó quy định cách
hành xử, mối quan hệ của con ngƣời đối với nhau và đối
với xã hội.
"Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cƣơng vị nào, bất kỳ
làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều
một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của
nhân dân” (lời dạy của Bác Hồ tại Đại hội lần thứ III
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ngày 24/3/1961).
Đạo đức của cán bộ quản lý, huấn luyện viên, đạo đức
cách mạng. Tiêu chuẩn đạo đức ấy đƣợc xây dựng dựa
trên những chuẩn mực về cách hành xử giữa ngƣời với
ngƣời trong các hoạt động thể thao theo nguyên tắc
“đoàn kết - trung thực - cao thƣợng”.
Cán bộ quản lý, huấn luyên viên, giáo viên (gọi chung
là cán bộ), trọng tài, vận động viên thể thao trƣớc hết là
một công dân phải nhận thức rõ và thực hiện tốt trách
nhiệm công dân của mình đối với Tổ quốc, dân tộc và
cộng đồng xã hội. Ngƣời cán bộ, trọng tài, vận động viên
thể thao phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trƣơng
đƣờng lối chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đã đƣợc thể
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chế hoá bằng luật và các văn bản quy phạm pháp luật.
Trong đó có rất nhiều quy định điều chỉnh các hành vi về
các đức “tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ”, nhƣ
vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống
tham nhũng; chống tham ô, cửa quyền hách dịch, lƣời
biếng, ỷ lại, cá nhân, ích kỷ… Nhiều tác giả nƣớc ta đã có
những nghiên cứu và phát hiện sâu sắc, thú vị về vấn đề
đạo đức và công tác giáo dục đạo đức cho vận động viên
trong giai đoạn hiện nay.
Trƣớc hết, một số tác giả muốn nghiên cứu và trao
đổi những vấn đề thuộc lý luận chung về đạo đức, về
giáo dục đạo đức trong thể thao, nhất là trong điều kiện
phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế hiện nay.
Tác giả Bạch Hồng Việt cũng thống nhất khái niệm:
“Đạo đức bao gồm những chuẩn mực hành vi xã hội của
con ngƣời theo hƣớng thiện, tránh hƣớng ác”. Với ý nghĩa
này, đạo đức học đƣợc coi nhƣ một nghệ thuật sống, cƣ xử
và hành động phù hợp với nhân tính của mình cũng nhƣ
của ngƣời khác. Có thể hiểu đạo đức học là một môn học
xác định các quy luật cƣ xử và hành động mà con ngƣời
phải theo để sống hợp nhân tính. Việc giáo dục đạo đức
thể hiện trong các hành vi ứng xử ở các khía cạnh kinh tế xã hội khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá - thể thao
. Ở đây cái nhân tính, chân, thiện mỹ của ngƣời Việt Nam
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đƣợc bộc lộ khá rõ và cũng từ lĩnh vực này sự giao thoa về
đạo đức giữa các dân tộc, các quốc gia đƣợc biểu hiện rõ
hơn ở bất kỳ lĩnh vực nào khác. Thông qua các cuộc thi đấu
giao hữu thể thao, nhân cách con ngƣời Việt Nam đƣợc bạn
bè ngày một đánh giá cao. Với ý nghĩa này, vấn đề giáo
dục đạo đức trong thể thao ngày càng trở nên cần thiết và
có tác dụng không nhỏ.
Tác giả Phạm Chiến Khu cho rằng, đạo đức thể thao
chính là hiện thân của cái khoẻ, cái đẹp tinh thần, tƣ
tƣởng trong thể thao.
Đặng Thanh, Viện Tâm lý học, Trung tâm Khoa học
xã hội và nhân văn quốc gia đã xác định giá trị của thể
thao: “Duy trì sự tồn tại của xã hội thông qua việc làm
cho con ngƣời khoẻ mạnh, duy trì nòi giống xã hội. Thể
thao góp phần tái sản xuất dân cƣ mạnh khoẻ, tăng cƣờng
thể chất con ngƣời đóng góp cho sự phát triển văn minh
xã hội”.
Phạm Trọng Thanh nêu một số điểm có tính chất cơ sở
lý luận:
Chúng ta hiểu đạo đức là một hình thái ý thức xã hội,
một loại hình quan hệ xã hội, bao gồm các chuẩn mực và
nguyên tắc ứng xử trong gia đình, trong tập thể, trong xã
hội cũng nhƣ đối với bản thân. Các chuẩn mực đạo đức
xã hội ở đây có sức mạnh to lớn, nó hƣớng ngƣời ta tới
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các hành vi nên làm và không nên làm và đƣợc kiểm soát
bằng dƣ luận xã hội, tập quán, lƣơng tâm, tức là bằng thứ
luật không thành văn. Đƣơng nhiên, đạo đức còn có thể
bị chi phối bởi các quy định của pháp luật. Tuy nhiên,
trong xã hội không có những công thức cho những hành
vi đạo đức. Những ý định áp đặt một khuôn mẫu đạo đức
chung thƣờng không đem lại kết quả mong muốn.
Nguyễn Toán cho rằng: “Đạo đức là những tiêu chuẩn,
nguyên tắc đƣợc xã hội thừa nhận, quy định hành vi,
quan hệ của con ngƣời đối với nhau và xã hội nói chung,
hoặc là những phẩm chất tốt đẹp của con ngƣời do tu
dƣỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có”.
Trong bài: “Vài điều suy nghĩ về đạo đức thể thao cao
thƣợng”, Nguyễn Ngọc Cừ đã có những quan niệm hiện
đại về đạo đức thể thao: “Đạo đức không phải là những
giáo điều, những khuôn mẫu chết cứng mà nó luôn phát
triển tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của con ngƣời.
Đạo đức gồm 3 mặt chủ yếu: tính cách, hành vi và thành
tựu đạt đƣợc. Nếu không xem xét thành tựu đạt đƣợc thì
chúng ta chỉ có những con ngƣời có tƣ cách tốt nhƣng
không có năng lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo đức
còn bao gồm hành động cống hiến cho đất nƣớc”.
Tác giả Lý Gia Thanh, khi nói về vấn đề thi đấu cao
thƣợng đã nêu rõ tinh thần Fair Play của đại hội
Olympic, trong đó các kỳ Đại hội kiên quyết xử lý các vụ
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dùng chất kích thích của vận động viên để bảo đảm sự
trong sáng và sự tồn tại sống còn của phong trào
Olympic. Trong đó, tất cả các vi phạm đều bị xử lý kỷ
luật minh bạch. Tác giả nêu nội dung của Fair Play:
“Trung thực, cao thƣợng, tôn trọng nội quy, đạo đức
trong thi đấu và quan hệ quốc tế”.
Khi nói về đạo đức thể thao, tác giả Lê Văn Lẫm đã
chỉ rõ: “Đạo đức chính là đạo làm ngƣời trong các hoạt
động thể dục thể thao, tôn trọng đồng đội, trọng tài, giúp
đỡ bạn bè, tuân thủ luật lệ, biết chơi đẹp và thi đấu cao
thƣợng, biết đấu tranh để bảo vệ lẽ phải và chân lý trong
thể dục thể thao…”.
Nội dung đƣợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu đó là
thực trạng đạo đức thể thao ở nƣớc ta hiện nay cũng nhƣ các
biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.
Tác giả Lê Hoài Sơn cho rằng: “Quá trình huấn luyện
thể thao chỉ tập trung vào việc nâng cao thành tích, nâng
cao khả năng vận động mà không hoặc rất ít chú ý việc
giáo dục tinh thần, đạo đức… có thể hiểu đây cũng là
một dạng huấn luyện chay”. Khi nói về các biểu hiện tiêu
cực trong thể thao, tác giả đã nêu ra sáu nhóm vấn đề bao
gồm: Kỷ luật, kỷ cƣơng trong sinh hoạt tập luyện còn
lỏng lẻo; Ngại học tập chính trị, rèn luyện đạo đức; Tƣ
tƣởng cục bộ cá nhân còn nặng nề; Thiếu trung thực dẫn
tới: gian lận tuổi tác, gian lận đơn vị xuất thân, móc
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ngoặc, mua bán tỷ số, chạy theo sự cám dỗ của vật chất,
hoặc cố đoạt huy chƣơng bằng mọi giá, sử dụng
doping…; Thiếu ý thức chấp hành nghiêm túc luật và
điều lệ thi đấu, không tôn trọng đối thủ, trọng tài, khán
giả…; Trong sinh hoạt còn bê tha, phản thể thao. Theo
tác giả, các hiện tƣợng tiêu cực này có từ cán bộ quản lý,
huấn luyện viên đến vận động viên dƣới các hình thức,
mức độ và cấp độ khác nhau. Đây là một cảnh báo hết
sức cấp thiết.
Theo kết quả điều tra phỏng vấn một số cán bộ quản lý,
phóng viên thể thao thuộc các cơ quan Nhà nƣớc về thể
dục thể thao ở một số địa phƣơng, tác giả Lƣơng Kim
Chung nhận thấy năm nhóm hành vi (loại) tiêu cực nhận
đƣợc nhiều ý kiến đồng tình nhất bao gồm: Gian lận tuổi,
chữa chứng minh thƣ, hộ khẩu, học bạ (96%); Móc ngoặc,
nhƣờng điểm, xin điểm, “mua” trọng tài, liên minh ma quỷ
(83%); Chơi xấu, thô bạo với đối phƣơng (73%); Chửi,
lăng mạ giữa vận động viên với nhau và với trọng tài (50%)
và coi thƣờng khán giả, giả vờ chấn thƣơng…(46%). Đây
là những số liệu nghiên cứu rất đáng quan tâm.
Sau khi tổng kết các tiêu cực trong thể dục thể thao,
tác giả Hoàng Vĩnh Giang đã nêu ra các nguyên nhân
nhƣ sau: “Phổ biến, quán triệt chỉ thị chƣa đạt yêu cầu đề
ra, thiếu đôn đốc thực hiện. Các cán bộ lớp trƣớc chƣa
gƣơng mẫu cho lớp trẻ. Công tác kiểm tra chuyên ngành
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còn thiếu, công tác thanh tra chƣa hiệu quả. Chƣa có sự
phối hợp với truyền thông để tuyên truyền định hƣớng
đạo đức cho vận động viên, kịp thời tuyên dƣơng những
tấm gƣơng tốt”. Tác giả cũng đã đề xuất các giải pháp
thực hiện nhƣ: “Hình thành bộ máy thanh tra, kiểm tra
thực hiện chỉ thị; Nâng cấp chế độ chính sách cho cán bộ,
vận động viên thể thao để họ yên tâm cống hiến; Giải
quyết triệt để các tiêu cực; Cần có chƣơng trình huấn
luyện quốc gia về đạo đức thể thao trong toàn ngành.
Khi nói về công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng và đạo
đức trong đội ngũ thể thao của chúng ta hiện nay, tác giả
Nguyễn Toán đã đƣa ra lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với
học viên trƣờng thể thao về đạo đức thể thao: “Các cháu
học thể dục thể thao không phải để đạt ông kiện tƣớng
này, bà kiện tƣớng nọ, cái chính là làm ngƣời cán bộ
phục vụ nhân dân, đem hết hiểu biết của mình phục vụ
nhân dân luyện tập để nâng cao sức khoẻ, đẩy lùi bệnh
tật”. Nhƣ vậy, tác giả đã khẳng định nền thể thao nhân
dân của Việt Nam. Tác giả đặt ra nhiệm vụ giáo dục đạo
đức thể thao hiện nay là phải giải quyết tốt các quan hệ
giữa chính trị - đạo đức kinh tế mở cửa, giao lƣu để phát
triển. Đây là nhiệm vụ rất khó nhƣng chúng ta cần vƣợt
qua. Tác giả đề xuất ý tƣởng: Giá trị “chân - thiện – mỹ”
truyền thống chuyển sang “thiện - ích – mỹ” mang tính
thời đại hội nhập quốc tế. Tác giả cũng nêu quan điểm
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giải quyết vấn đề đạo đức cần những giải pháp tổng thể
mà không nên đổ hết lỗi cho vận động viên, qua đó đề
xuất một số biện pháp mang tính nguyên tắc để giáo dục
chính trị, tƣ tƣởng và đạo đức cho vận động viên, bao
gồm:
Kết hợp giáo dụcchính trị và chuyên môn, trong đó
giáo dục tƣ tƣởng phải đi trƣớc. Kết hợp giữa khuyến
khích vật chất, tinh thần trong đó khuyến khích, động
viên về tinh thần phải đi trƣớc. Kết hợp huấn luyện kỹ chiến thuật, thể lực với giáo dục nhân cách (tránh cứ để
càng có tài lại càng có tật). Kết hợp hệ thống giáo dục lâu
dài về tƣ tƣởng, chính trị, đạo đức, văn hóa… với giáo
dục thời sự, chính sách, mục tiêu phấn đấu cụ thể trong
từng giai đoạn trƣớc mắt và hàng ngày. Kết hợp giáo dục
tinh thần tập thể với tính tích cực sáng kiến và sở trƣờng
của từng cá nhân (nhất là những vận động viên đầu đàn),
đề cao vai trò tự rèn luyện của từng ngƣời; kết hợp có lý,
có tình, vừa mở rộng dân chủ, tôn trọng nhân cách vừa
chặt chẽ về yêu cầu và kỷ cƣơng.
Đây cũng là những vấn đề đƣợc nhiều tác giả đồng
tình ở các khía cạnh và góc độ khác nhau.
Khi trao đổi về các biện pháp ngăn chặn, tác giả Lê
Hoài Sơn đã nêu rõ: “Chúng ta thƣờng nhấn mạnh đến
vấn đề chống tiêu cực nhƣng lại ít quan tâm đến việc xây
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dựng những phẩm chất đạo đức của vận động viên.
Chống phải đi đôi với xây thì mới hiệu quả, cấm cái gì
phải đi đôi với nên làm cái gì. Phải có hình thức xử lý kỷ
luật thích đáng nhƣng phải đi đôi với giáo dục đạo đức
cho vận động viên vì họ cũng là con ngƣời cần nhận rõ
cái đúng, cái sai thì hành động mới có tính đạo đức đƣợc.
Khi nói về vai trò của chế độ chính sách trong việc
giáo dục đạo đức thể thao, tác giả Nguyễn Hữu Hùng xác
định công tác quản lý nhân lực trong thể thao chƣa theo
kịp tình hình mới, hội nhập quốc tế với những định chế
còn thiếu và chƣa đủ mạnh để răn đe các hành vi kém
đạo đức. Không nên đổ mọi tội lỗi cho vận động viên mà
chúng ta cần thấy rằng: “Quản lý tốt sẽ có những con
ngƣời tốt và quản lý kém sẽ có những con ngƣời yếu kém
về đạo đức”.
Khi nói về vai trò của báo chí và truyền thông trong
việc góp phần giáo dục đạo đức cho vận động viên, nhà
báo Trần Can đã chỉ rõ: “Điều quan trọng hàng đầu là
luôn thấu suốt những phƣơng hƣớng lớn về công tác giáo
dục chính trị, tƣ tƣởng của Đảng, vận dụng sáng tạo và
phù hợp với nhiệm vụ và thực tiễn thể dục thể thao trong
từng thời kỳ. Từ đó thực hiện thông tin có định hƣớng,
có chọn lọc, đảm bảo tính khách quan, trung thực. Phát
hiện nhân tố mới, ngƣời tốt, việc tốt để biểu dƣơng, cổ vũ
và nhân rộng. Phát hiện, phê phán tƣ tƣởng sai trái, hiện
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tƣợng tiêu cực đều là thể hiện tính chiến đấu của báo chí
cách mạng”. Tác giả còn đề cập đến vấn đề: nhìn nhận
các nhƣợc điểm, tiêu cực của vận động viên cần có cái
nhìn khách quan và nhân văn. Những vận động viên có
tuổi đời còn trẻ, họ cũng là con ngƣời chịu ảnh hƣởng
của môi trƣờng xã hội. Việc rèn luyện phẩm chất đạo
đức, tài năng của họ có quan hệ trực tiếp với sự giáo dục,
huấn luyện của huấn luyện viên và các nhà quản lý thể
dục thể thao. Vì vậy báo chí khi biểu dƣơng hoặc phê
phán nên hết sức chú ý tới các mối quan hệ của đối tƣợng
này, cần làm rõ và nêu đúng phạm vi rèn luyện, tu dƣỡng
cũng nhƣ trách nhiệm của từng đối tƣợng trong mối quan
hệ ấy.
Trong bài “Giáo dục đạo đức cho cán bộ, vận động
viên thể thao trên cơ sở pháp luật về thể thao” tác giả Vũ
Trọng Lợi đã nêu quan điểm cơ bản nhƣ sau: “Ngƣời có
đạo đức tốt là ngƣời không có những hành vi vi phạm
pháp luật do lỗi cố ý gây ra, nhƣng có thể có hành vi vi
phạm pháp luật do thiếu hiểu biết gây ra (lỗi vô ý). Bởi
vậy, cần hiểu biết pháp luật và nâng cao trình độ chuyên
môn để hạn chế thấp nhất và loại bỏ đƣợc những vi phạm
pháp luật đáng tiếc do lỗi vô ý gây ra”.
Tác giả Phạm Ngọc Viễn đã đề cập tƣơng đối hoàn
chỉnh về công tác giáo dục VĐV bao gồm:
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Tính tất yếu của công tác giáo dục vận động viên. Do
bối cảnh thay đổi của đất nƣớc theo mô hình hội nhập và
mở cửa, do công tác giáo dục vận động viên chƣa theo kịp
sự phát triển của xã hội và thể thao trong tình hình mới,
điều này đã là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng
xuống cấp đạo đức, nhân cách của nhiều vận động viên trẻ
do chƣa nhận thức đƣợc các chuẩn mực nhân cách đạo đức
thể thao trong tình hình mới. Do đó, việc giáo dục chính trị
tƣ tƣởng, đạo đức thể thao cho vận động viên là một tất
yếu cấp thiết.
Quan điểm định hướng của công tác giáo dục vận động
viên. Giáo dục nhân cách đạo đức vận động viên phải mang
tính toàn diện thì mới giúp vận động viên phát huy đƣợc
động lực trí lực và thể lực của mình phục vụ đất nƣớc. Giáo
dục vận động viên phải kết hợp nhiều mô hình nhƣ giáo
dục trong gia đình, nhà trƣờng, xã hội và ngành thể thao.
Cần tạo ra môi trƣờng giáo dục lành mạnh. Giáo dục phải
hƣớng tới tƣơng lai, hƣớng tới nhu cầu phát triển xã hội và
phải phù hợp với lứa tuổi.
b. Quy định về đạo đức nghề nghiệp đối với huấn
luyện viên, trọng tài thể thao
Ngày 04 tháng 05 năm 2007, Bộ trƣởng, chủ nghiệm
UBTTDTT ký ban hành quyết định số: 02/2007/TT UBTDTT về “Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề
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nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao”. Quy định
này thể hiện cụ thể những yêu cầu về mặt đạo đức đối với
huấn luyện viên, trọng tài thể thao của Việt Nam.
* Tiêu chuẩn đạo đức đối với huấn luyện viên thể thao
- Tiêu chuẩn đạo đức chung của huấn luyện viên:
Tại điều 2 của quy định trên, yêu cầu về tiêu chuẩn đạo
đức chung của huấn luyện viên:
+ Yêu nghề: Huấn luyện viên phải say mê nghề nghiệp,
không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích
cực nghiên cứu và chủ động áp dụng các thành tựu khoa
học trong công tác huấn luyện.
+ Tận tụy: Huấn luyện viên phải có lƣơng tâm và trách
nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sẵn sàng vƣợt mọi
khó khăn gian khổ vì sự nghiệp đào tạo, huấn luyện vận
động viên.
+ Độc lập: Khi làm nhiệm vụ huấn luyện, huấn luyện
viên phải độc lập, tự chủ, không bị bất kỳ lợi ích vật chất
hoặc tinh thần nào chi phối làm ảnh hƣởng đến sự trung
thực, tính độc lập nghề nghiệp.
+ Thận trọng: Huấn luyện viên phải thận trọng trong mọi
quyết định để hạn chế tối đa những sai sót ảnh hƣởng đến
quá trình huấn luyện và sự phát triển thể lực, trí lực của vận
động viên.
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+ Bảo mật: Huấn luyện viên phải tuyệt đối tôn trọng và
bảo vệ các thông tin quan trọng có ảnh hƣởng đến công tác
huấn luyện; giữ gìn bí mật quốc gia trong phạm vi chuyên
môn của mình.
- Tiêu chuẩn đạo đức của huấn luyện viên trong thực thi
nhiệm vụ.
+ Trong công tác tuyển chọn vận động viên:
Huấn luyện viên phải khách quan và có chính kiến rõ
ràng trong công tác tuyển chọn vận động viên và chỉ tuân
theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp và tiêu chuẩn
tuyển chọn vận động viên đã đƣợc quy định.
+ Trong công tác đào tạo, giảng dạy:
Huấn luyện viên phải xây dựng mối quan hệ tốt với vận
động viên; hƣớng dẫn vận động viên tận tình, chu đáo, hết
lòng để vận động viên phấn đấu hết mình đạt thành tích cao
nhất, tránh đƣợc những rủi ro nghề nghiệp.
+ Trong công tác chỉ đạo thi đấu:
Huấn luyện viên phải tôn trọng, có cách ứng xử văn hoá
với Ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên và vận động
viên đội bạn; không chỉ đạo vận động viên thực hiện hành
vi bạo lực trong trận đấu; không đƣợc vì lợi ích cá nhân mà
có những quyết định ảnh hƣởng đến kết quả trận đấu.
+ Trong công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho vận
động viên:
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Huấn luyện viên phải luôn gắn việc đào tạo và huấn
luyện chuyên môn với việc giáo dục văn hoá, các phẩm
chất chính trị, đạo đức; coi giáo dục chính trị, đạo đức là
việc làm thƣờng xuyên và xuyên suốt trong quá trình huấn
luyện vận động viên; xây dựng tập thể vận động viên đoàn
kết, thân ái, giúp đỡ nhau.
Huấn luyện viên phải gƣơng mẫu và có lòng nhân ái;
hƣớng dẫn, giáo dục cho vận động viên lối sống, sinh hoạt,
hƣớng tới chân, thiện, mỹ.
* Tiêu chuẩn đạo đức đối với trọng tài thể thao.
- Tiêu chuẩn đạo đức chung của trọng tài thể thao:
Theo quy định trên thì yêu cầu về tiêu chuẩn đạo đức
chung của trọng tài thể thao nhƣ sau:
+ Khách quan: Trọng tài phải khách quan, vô tƣ, công
bằng, không đƣợc thành kiến với huấn luyện viên, vận
động viên, khán giả.
+ Trung thực: điều khiển trận đấu đúng luật; nghiêm
khắc xử lý các hành vi phi thể thao; giáo dục vận động viên
nghiêm chỉnh chấp hành tinh thần thể thao cao thƣợng.
+ Chính xác: phải chính xác, thận trọng trong việc xử lý
các tình huống, các hành vi; không lạm dụng tiếng còi, các
ký hiệu làm thay đổi liên tục các quyết định.
- Tiêu chuẩn đạo đức của trọng tài thể thao trong thực
thi nhiệm vụ.
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+ Trong công tác chuẩn bị trƣớc trận đấu:
Trọng tài thể thao phải chuẩn bị tốt các điều kiện về
chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho
trận đấu và các điều kiện khách quan để bảo đảm an toàn,
an ninh của giải đấu, trận đấu.
+ Trong thi đấu:
Trọng tài thể thao phải điều khiển trận đấu chính xác, chỉ
tuân theo luật thi đấu từng môn thể thao và điều lệ giải đã
đƣợc quy định; không thiên lệch để làm sai kết quả trận
đấu; bình tĩnh, tự tin và cƣơng quyết khi xử lý các tình
huống, có cử chỉ, hành động thái độ đúng mực với vận
động viên, huấn luyện viên và khán giả.
+ Kết thúc trận đấu:
Trọng tài phải thể hiện thái độ động viên, thân thiện với
tất cả các vận động viên, cổ động viên và khán giả hâm mộ.
Trên đây là những yêu cầu về mặt đạo đức nghề nghiệp
đối với huấn luyện viên và trọng tài thể thao trong “Quy
định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của huấn
luyện viên, trọng tài thể thao”.
Ngoài ra yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với huấn
luyện viên thể thao của Việt Nam còn đƣợc quy định trong
thông tƣ liên tịch số13/2014/TTLT -BVHTTDL - BNV
giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và Bộ Nội vụ ra
ngày ngày 17 tháng 10 năm 2014 về “Quy định mã số và
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tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
Thể dục thể thao”. Trong thông tƣ này có quy định về tiêu
chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với huấn luyện viên và
hƣớng dẫn viên thể thao. Cụ thể:
- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao, say mê, nhiệt tình với
công việc đƣợc giao, luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện
đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của ngƣời viên chức trong
hoạt động nghề nghiệp; không ngừng học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu và chủ động áp
dụng các thành tựu khoa học trong công tác huấn luyện
nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, huấn luyện vận động
viên, góp phần nâng cao thành tích thi đấu thể thao;
+ Luôn là tấm gƣơng mẫu mực về phẩm chất đạo đức và
tác phong sinh hoạt; sẵn sàng vƣợt mọi khó khăn gian khổ
vì sự nghiệp đào tạo, huấn luyện vận động viên; gƣơng
mẫu, tôn trọng, có cách ứng xử văn hoá với Ban tổ chức
giải thi đấu, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên đội
bạn; chỉ đạo vận động viên thi đấu thể thao với tinh thần
cao thƣợng, đặt uy tín, danh dự quốc gia lên hàng đầu;
+ Khách quan, có chính kiến rõ ràng và năng lực chuyên
môn trong công tác tuyển chọn vận động viên; chấp hành
nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các tiêu chuẩn chuyên môn
nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên, đảm
bảo tuyển chọn đƣợc tài năng thể thao tốt nhất; thận trọng
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trong mọi quyết định để hạn chế tối đa những sai sót ảnh
hƣởng đến quá trình huấn luyện và phát triển thể lực, trí lực
của vận động viên, tránh đƣợc những rủi ro nghề nghiệp;
+ Làm việc khoa học, độc lập, tự chủ, không vì bất kỳ
lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào chi phối làm ảnh hƣởng
đến tính trung thực, tính độc lập nghề nghiệp; tích cực đấu
tranh với những hành vi tiêu cực;
+ Chăm lo đến sự phát triển toàn diện của vận động
viên; gắn việc đào tạo và huấn luyện chuyên môn với việc
giáo dục văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức; xây dựng
mối quan hệ tốt với vận động viên, hƣớng dẫn vận động
viên tận tình, chu đáo, giúp xây dựng tập thể vận động viên
đoàn kết, thân ái; giáo dục cho vận động viên lối sống, sinh
hoạt hƣớng tới chân - thiện - mỹ; tham gia và vận động mọi
ngƣời tham gia các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của vận động viên;
+ Tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ các thông tin quan trọng
có ảnh hƣởng đến công tác huấn luyện; giữ gìn bí mật quốc
gia trong phạm vi chuyên môn của mình.
- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của hƣớng dẫn viên:
+ Yêu nghề, nhiệt tình với công việc đƣợc giao, luôn
tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ
của ngƣời viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; chấp
hành đúng các nguyên tắc trong hƣớng dẫn tập luyện và thi
đấu thể dục thể thao; có ý thức cải tiến, đúc rút kinh
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nghiệm trong hoạt động hƣớng dẫn thể thao; tích cực đấu
tranh với những hành vi tiêu cực;
+ Thân thiện với ngƣời tập, quan tâm giúp đỡ ngƣời tập
tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao theo đúng
phƣơng pháp;
+ Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của
đồng nghiệp. Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các
nhiệm vụ đƣợc giao, cùng đồng nghiệp cải tiến công tác
chuyên môn góp phần mở rộng phong trào tập luyện thể
dục thể thao trong nhân dân;
+ Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với
bản sắc văn hoá dân tộc và môi trƣờng tập luyện, thi đấu thể
thao lành mạnh; có tác phong mẫu mực.
c. Quy định về giáo dục các phẩm chất đạo đức, ý chí
cho vận động viên thể thao.
* Về giáo dục các phẩm chất đạo đức cho Vận động viên
thể thao.
Để đạt đƣợc thành tích trong tập luyện và thi đấu thể thao,
điều trƣớc tiên là phải giáo dục cho vận động viên có một
động cơ tập luyện đúng đắn và cao đẹp nhƣ: mong muốn
đƣợc đào tạo toàn diện để sẵn sàng lao động và bảo vệ tổ
quốc, vƣơn tới những thành tích thể thao ngày càng cao, làm
vinh quang cho tập thể và tổ quốc. Vì vậy nhiệm vụ hàng đầu
của ngƣời huấn luyện viên là phải luôn khêu gợi và phát huy
196

những chí hƣớng đó để vận động viên tự giác phấn đấu trong
tập luyện và thi đấu.
Một nhiệm vụ giáo dục quan trọng nữa là phải làm cho
vận động viên tiếp thu đƣợc những chuẩn mực và quy định
về “đạo đức thể thao” thông qua việc nghiên cứu điều lệ và
luật thi đấu, cũng nhƣ những quy định khác. Phải chú ý
giáo dục cho vận động viên biết cách ứng xử đúng đắn với
huấn luyện viên, đồng đội, trọng tài, đối thủ thi đấu, huấn
luyện viên đội bạn, khán giả, giữa cá nhân và tập thể... Phải
luôn luôn quan tâm giáo dục vận động viên tinh thần thi
đấu cao thƣợng, thắng không kiêu, bại không nản. Phải
không ngừng làm cho vận động viên nhận thức rằng, trong
thể thao không bao giờ có con đƣờng dễ dàng, bằng phẳng
để đạt tới tới đỉnh cao mà muốn đạt đƣợc điều đó, không có
con đƣờng nào khác ngoài sự cần cù lao động, chịu đựng
gian khổ, khắc phục khó khăn trong những điều kiện tƣơng
tự với thi đấu.
* Về những phẩm chất ý chí cần giáo dục cho vận
động viên thể thao.
Giáo dục các phẩm chất ý chí là một trong những nhiệm
vụ quan trọng nhất trong hoạt động huấn luyện thể thao.
Phẩm chất ý chí của vận động viên đƣợc hình thành trong
quá trình khắc phục có ý thức những khó khăn khách quan
và chủ quan. Để vƣợt qua các khó khăn, cần sử dụng sự nỗ
lực ý chí khác thƣờng (tức là những nỗ lực tối đa trong
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trạng thái hiện có) đối với vận động viên trẻ, vì vậy phƣơng
pháp chủ yếu của giáo dục ý chí là phƣơng pháp tăng dần
độ khó của nhiệm vụ cần thực hiện trong quá trình huấn
luyện và thi đấu. Tập luyện có hệ thống và tham gia thi đấu
thƣờng xuyên là những phƣơng tiện thực hiện giáo dục các
phẩm chất ý chí hiệu quả nhất đối với vận động viên trẻ.
Nguyên tắc biểu hiện nố lực ý chí tối đa cần phải đi kèm
với việc tăng độ khó trong quá trình giáo dục các phẩm
chất ý chí của vận động viên. Điều đó không chỉ có ý nghĩa
là ở mỗi buổi tập, một buổi tập hay một cuộc thi đấu tiếp
theo đòi hỏi vận động viên phải thể hiện nỗ lực ý chí tối đa,
động viên tất cả các phẩm chất ý chí mà cái chính là cần
phải thích nghi với nhiệm vụ mới tiếp theo.
Trong quá trình huấn luyện thể thao cần quan tâm phát
triển đa dạng các phẩm chất ý chí nhƣ: tính hƣớng đích,
tính kỷ luật, tính tích cực và chủ động, tính kiên định,
tính quyết đoán, tính bền bỉ - kiên trì nhằm đạt mục tiêu
đã đặt ra.
3.2.1.4. Một số môn thể thao dân tộc đặc trƣng của
Việt Nam
Võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ
thuật lƣu truyền trong suốt trƣờng kỳ lịch sử của dân tộc
Việt Nam, đƣợc ngƣời Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều
thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền,
bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những kỹ
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pháp võ thuật này, ngƣời Việt Nam đã dựng nƣớc, mở
mang và bảo vệ đất nƣớc suốt trong quá trình lịch sử của
mình.
Theo võ sƣ Võ Kiểu, nguyên tổng thƣ ký Liên đoàn
Quyền thuật miền Trung: "Võ ta đã gắn bó với dân tộc ta từ
hàng ngàn năm qua, nó mang một vẻ đẹp không môn phái
nào trên thế giới có đƣợc, nó không chỉ là một môn võ
phòng thân, chống lại bao giặc thù hàng ngàn năm qua mà
còn là một lối sống, một nhân sinh quan, một tƣ tƣởng vô
cùng quan trọng trong hệ thống tƣ tƣởng Việt Nam”
Tại Việt Nam, thời Pháp mới chiếm Đại Nam, các hệ phái
võ thuật cổ truyền bị thực dân Pháp cấm lƣu hành vì những
ngƣời đứng đầu các phong trào khởi nghĩa chống Pháp đều là
ngƣời giỏi võ Việt Nam. Khoảng năm 1925, võ cổ truyền
Việt Nam đƣợc khôi phục song song với các môn võ ngoại
quốc khác đƣợc đƣa vào Việt Nam, nhƣ: quyền Anh (boxing,
boxe), Thiếu Lâm (Shaolin)...
Trong giai đoạn này, nhiều võ sƣ huyền thoại đã để lại
danh tiếng. Toàn quốc Việt Nam, trƣớc năm 1945, ai cũng
nghe danh Tứ Đại Võ Sƣ là Hàn Bái, Bảy Mùa, Bá Cát,
Văn Quế, đào tạo rất nhiều thanh niên yêu nƣớc sẵn sàng
bảo vệ quê hƣơng và phụng sự dân tộc, tạo truyền thống
thƣợng võ lan rộng khắp năm châu. Sau năm 1945, võ sƣ
Văn Quế có các cao đồ là sƣ tổ Nguyễn Văn Quý và
Trƣởng Tràng là Võ Sƣ Đặng Văn Hinh, kế tiếp là Võ Sƣ
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kiêm Giáo Sƣ Tiến Sĩ Đặng Quang Lƣơng, Chƣởng Môn
võ phái Việt Đạo Quán trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đến
năm 1975 đƣợc bổ nhiệm làm Chƣởng Môn Việt Đạo Quán
Thế Giới; 3 võ sƣ còn lại trong 4 đại danh sƣ kể trên đƣợc
mệnh danh là "Tam Nhựt" gồm: Hàn Bái, Bá Cát, Bảy
Mùa vì có công lớn trong việc khôi phục truyền thống võ
Việt Nam trong thời gian này. Mãi đến khi Pháp rời khỏi
Việt Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt
Nam đã tiếp tục duy trì sự phục hồi võ Việt Nam dƣới sự
lãnh đạo của Tổng cuộc Quyền thuật Việt Nam (VABA),và
Tổng Hội Võ Sƣ Nghiên Cứu Và Phổ Biến Võ Học Việt
Nam, gọi tắt là Tổng Hội Võ Học Việt Nam. Ba võ sƣ có
công lớn trong giai đoạn này là: Trƣơng Thanh Đăng, sƣ tổ
của võ phái Bình Định Sa Long Cƣơng, Quách Văn
Kế và Vũ Bá Oai(đƣợc mệnh danh là "Tam Nguyệt") tiếp
nối việc khôi phục và phát triển võ Việt Nam.
Tuy nhiên, tại miền Nam Việt Nam, từ năm 1960 đến
năm 1963, Ngô Đình Diệm lại tiếp tục cấm các đoàn võ
thuật phát triển (trong đó có võ Việt Nam). Năm 1964, võ
thuật đƣợc tiếp tục hoạt động, trong đó có võ Việt Nam.
Trong giai đoạn này, võ thuật Việt Nam đã lớn mạnh, sánh
vai ngang hàng với võ thuật các nƣớc trong khu vực,
nhƣ: Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan... Nhiều
võ sĩ Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang trƣớc nhà vô địch
của các nƣớc bạn trong khu vực. Bốn võ sƣ đã có công đào
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tạo nhiều võ sĩ ƣu tú cho làng quyền thuật Việt Nam, nhất
là đào tạo nhiều võ sĩ giỏi đại diện cho màu cờ sắc áo Việt
Nam chiến thắng vẻ vang nhiều nhà vô địch của các nƣớc
bạn, chính là: Từ Thiện Hồ Văn Lành, Trần Xil, Xuân
Bình và Lý Huỳnh. Bốn võ sƣ này đã đƣợc Tổng Nha Thanh
Niên trao tặng Bằng Khen về các thành tích vẻ vang cho đất
nƣớc, và từ đó, giới võ thuật gọi bốn võ sƣ này là "Tứ Tú"
(bốn ngôi sao sáng), nối tiếp các thế hệ tiền bối trong việc
khôi phục và phát huy truyền thống võ thuật Việt Nam.

Võ cổ truyền Việt Nam
Năm 1979 nhà nƣớc đã cho khôi phục hoạt động võ
thuật, trong đó có võ thuật cổ truyền Việt Nam, để tập hợp
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thanh niên rèn luyện tinh thần bất khuất sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ tổ quốc. Sau đó, các liên đoàn võ thuật hình thành
để quản lý phong trào võ thuật, trong đó có Liên đoàn võ
thuật cổ truyền Việt Nam thành lập năm 1991.
Vovinam - Việt võ đạo là môn võ đƣợc võ sƣ Nguyễn
Lộc sáng lập vào năm 1936 nhƣng lúc này hoạt động âm
thầm, đến 1938 mới đem ra công khai, đồng thời ông đề ra
chủ thuyết "cách mạng tâm thân" để thúc đẩy môn sinh
luôn luôn canh tân bản thân, và hƣớng thiện về thể chất lẫn
tinh thần.

Võ sư Nguyễn Lộc
Vovinam đƣợc phát triển dựa trên môn vật cổ truyền
Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái
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võ thuật trên khắp thế giới. Dựa trên nguyên lý Cƣơng
Nhu Phối Triển, môn sinh Vovinam đƣợc tập luyện những
đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối cho đến các loại vũ
khí nhƣ kiếm, đao, mã tấu, dao, côn, quạt... Ngoài ra, môn
sinh còn đƣợc học cách đối phó với vũ khí bằng tay
không, các lối phản đòn, khóa gỡ và các đòn vật. Trong
các môn võ của Việt Nam, Vovinam đƣợc phát triển quy
mô và rộng lớn nhất với nhiều môn sinh có mặt ở hơn 60
nƣớc trên thế giới, trong đó có Ba Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy
Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch, NaUy, Italia, Đức,
Romania, Nga, Uzbekistan, Úc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Maroc,
Algérie, Singapo, Campuchia, Thái Lan, Iran, Đài Loan…
Tháng 10 năm 2007, Đại hội thành lập Liên đoàn
Vovinam Việt Nam (VVF) diễn ra tại Khách sạn
Rex, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch
Tập đoàn Dệt may Việt Nam đƣợc các đại biểu bầu vào vị
trí Chủ tịch VVF, Võ sƣ Nguyễn Văn Chiếu - Phó trƣởng
ban điều hành Vovinam Việt Nam là Phó Chủ tịch VVF
phụ trách kỹ thuật, Võ sƣ Võ Danh Hải - HLV trƣởng
Vovinam Quân đội, thƣờng trực Ban vận động thành lập
Liên đoàn Vovinam Việt Nam đƣợc bầu vào vị trí Tổng thƣ
ký VVF.
Tháng 9 năm 2008, Đại hội thành lập Liên đoàn
Vovinam Quốc tế (IVF) diễn ra tại thành phố Hồ Chí
Minh GS.TS Nguyễn Danh Thái, Thứ trƣởng thƣờng trực
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam kiêm Chủ tịch
Ủy ban Olympic Việt Nam đƣợc đại hội tín nhiệm bầu vào
vị trí chủ tịch, TS Võ Danh Hải - Tổng thƣ ký Liên đoàn
Vovinam Việt Nam đắc cử vị trí Tổng thƣ ký WVVF, sau
đó đổi tên thành Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF).
Việc thành lập này là để hợp thức hóa việc quản lý
Vovinam ở tầm quốc tế khi mà ở thời điểm này Vovinam
đã xuất hiện ở hơn 30 nƣớc trên thế giới.
Tháng 2 năm 2009, Đại hội thành lập Liên đoàn
Vovinam châu Á (AVF) diễn ra tại Teheran. Tháng 7
năm 2009, Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ nhất
đƣợc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra giải này
đã từng đƣợc tổ chức 4 lần trƣớc đó với tên gọi "Giải
Vovinam Quốc tế", nhƣng lần này vẫn đƣợc gọi là lần thứ
nhất bởi tính từ cột mốc Liên đoàn Vovinam Thế giới ra
đời vào năm 2008 thì đây là giải thế giới lần đầu tiên do tổ
chức này điều hành.
Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Chƣởng Môn Lê Sáng ký
quyết định thành lập Hội đồng Võ Sƣ Chƣởng Quản Môn
Phái. Ngƣời đứng đầu hội đồng này đƣợc gọi dƣới danh
hiệu là Chánh Chƣởng Quản và là ngƣời đứng đầu môn
phái. Nhƣ vậy, danh xƣng Chƣởng Môn trong môn phái sẽ
không còn dùng trong tƣơng lai nữa. Kể từ đây, khi gọi
Sáng Tổ Nguyễn Lộc, Chƣởng Môn Lê Sáng thì đó là
những danh hiệu riêng biệt, liên quan đến những thời kỳ
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đặc biệt của môn phái. Cũng kèm theo đó, võ sƣ Nguyễn
Văn Chiếu đƣợc bổ nhiệm làm Chánh Chƣởng Quản môn
phái. Ngày 27 tháng 9 năm 2010, võ sƣ Chƣởng Môn Lê
Sáng qua đời. Võ sƣ Nguyễn Văn Chiếu đƣợc bổ nhiệm
làm Chánh Chƣởng quản môn phái, hiện tại đây là cƣơng vị
cao nhất của Vovinam.

Ngày 16 tháng 10 năm 2010, Đại hội thành lập Liên
đoàn Vovinam châu Âu (EVVF) diễn ra tại Paris. Ngày 28
tháng 12 năm 2010, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam
Đông Nam Á (SEAVF) diễn ra tại Campuchia. Năm 2011,
Vovinam lần đầu tiên đƣợc đƣa vào chƣơng trình thi đấu
chính thức tại SEA Games 26. Ngày 11 tháng 1 năm 2012,
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Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi (AFVF)
diễn ra tại Alger (Algérie).
Vật dân tộc. Vật dân tộc là một môn thể thao truyền
thống, là nét đặc trƣng trong các lễ hội của Việt Nam. Nhắc
đến vật dân tộc, là nhắc đến những nét độc đáo rất riêng
của bộ môn này, từ tiếng trống, trang phục hay cả những
nghi lễ.
Những âm thanh đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng
nhận thấy mỗi khi diễn ra 1 keo vật là tiếng trống thúc giục,
làm náo nức lòng ngƣời. Tiếng trống vật mà nổi lên thì tất
cả mọi ngƣời từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đều dồn về sới vật
để xem các đô thi đấu tranh tài. Âm thanh rộn rã ấy cũng sẽ
xuyên suốt trận đấu, cổ vũ tinh thần cho các đô vật.
Nhắc đến môn vật dân tộc của Việt Nam, ngƣời ta sẽ
nhớ ngay đến nghi lễ Xe Đài hay còn gọi là Ra Giàng trƣớc
mỗi trận đấu - nét văn hóa mang đậm bản sắc ngƣời
Việt. Một điểm khá đặc trƣng trên các sới vật đó là trang
phục của các đô vật. Theo truyền thống, những ngƣời tham
gia vào một trận đấu sẽ phải để trần, đóng khố và thắt đai
trên hông, chính điều này đã tạo nên nét thú vị chỉ có ở vật
dân tộc Việt Nam. Bởi trong các kỹ thuật, miếng đánh khố
là nét riêng rất lợi hại, hoàn toàn có thể giúp các đô vật lật
ngƣợc tình thế.
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Thi đấu vật trong khuôn khổ lễ hội Đền Hùng
thành phố Việt Trì (Phú Thọ)
Có lẽ vì bị hấp dẫn bởi những nét độc đáo ấy, mà có rất
nhiều ngƣời yêu thích môn thể thao truyền thống này. Khởi
nguồn từ những truyền thuyết về sự nghiệp dựng nƣớc và
giữ nƣớc của dân tộc, qua nhiều thời kỳ lịch sử và cho đến
ngày nay, vật cổ truyền vẫn còn lƣu giữ đƣợc những nét
truyền thống đáng quý của dân tộc. Và có lẽ đó là những
giá trị giúp đấu vật không mai một theo thời gian.
Bắn nỏ dân tộc. Trong những ngày hội của đồng bào
dân tộc thiểu số Việt Nam, bên cạnh những trò chơi dân
gian thì bắn nỏ là một môn thể thao nhiều tính hấp dẫn.
Nỏ là một dụng cụ làm bằng gỗ, mũi tên làm bằng tre
hoặc bằng sắt. Đồng bào các dân tộc thƣờng đeo nỏ mỗi khi
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đi rừng để săn thú, do đó các cụ già, thanh thiếu niên đồng
bào dân tộc thiểu số rất thạo bắn nỏ. Những ngƣời tham gia
thi bắn nỏ thƣờng chuẩn bị rất kỹ từ sau Tết Nguyên đán.
Họ căng dây nỏ, vót tên và tập các động tác bắn cho thật
thuần thục. Tham gia thi bắn nỏ thƣờng là những thợ săn có
tiếng, là những thiện xạ dùng nỏ săn bắn chim thú cho gia
đình. Một số tay nỏ là những thanh niên khỏe mạnh, ham
thích môn bắn nỏ nhằm luyện tập sức khỏe và bảo tồn môn
thể thao truyền thống. Hội thi bắn nỏ thƣờng đƣợc tổ chức
trên một bãi đất rộng. Ngƣời thi có nỏ riêng để quen với tay
nỏ mà bắn trúng đích. Trƣớc khi thi ngƣời bắn có thể thử
để chọn tƣ thế, thử nỏ theo kinh nghiệm riêng của mình…

Thi bắn nỏ dân tộc
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Khác với bắn súng, bắn nỏ khi báo kết quả sẽ căn cứ trên
những mũi tên trúng đích đã cắm vào bia, còn tên trƣợt sẽ
bay ra ngoài. Ngƣời thắng cuộc là ngƣời có nhiều tên bắn
trúng đích nhất. Bắn nỏ là trò chơi tiêu biểu cho truyền
thống thƣợng võ của các dân tộc thiểu số. Hiện nay có rất
nhiều thanh niên nam nữ ham thích và biết bắn nỏ. Vì vậy
trong hội thi thể thao các dân tộc, môn bắn nỏ đƣợc đƣa
vào là một môn thi chính thức.
Kéo co.Kéo co hay kéo dây là một môn thể thao và là
một trò chơi thông dụng và đơn giản trên thế giới hiện nay.
Kéo co là môn thể thao mang tính đồng đội và thiên về sức
mạnh. Kéo co không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức
khỏe mà còn là trò chơi thể hiện tinh thần và mang tính
đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự sảng khoái cho mọi
ngƣời trong các dịp lễ hội. Ở Việt Nam, kéo co là một trò
chơi dân gian truyền thống. Trong các hội hè, dã ngoại, trò
chơi này luôn hấp dẫn nhiều ngƣời tham gia. Vào các dịp lễ
tết, kéo co thƣờng là một phần quan trọng trong các lễ hội
cổ truyền.
Để chiến thắng, ngƣời chơi hay đội chơi cần có sức lực
mạnh để kéo, trụ, nắm chặt dây và giật. Thể thức chơi của
trò kéo co khá đơn giản, mỗi bên sẽ có số lƣợng ngƣời
bằng nhau. Hai đội sẽ nắm vào một sợi dây, thƣờng là dây
thừng và sợi dây này sẽ đƣợc đánh dấu bằng một vạch
trung tâm giữa dây; ngoài ra một đƣờng vạch cũng đƣợc
209

đánh dấu trên mặt đất. Thông thƣờng sẽ có một trọng tài
phất cờ ra hiệu để hai bên thi đấu. Bên nào kéo đƣợc phần
có đánh dấu trên sợi dây qua vạch thì bên đó thắng.

Môn Kéo co
Môn Đẩy gậy. Đẩy gậy vừa là trò chơi dân gian, vừa là
môn thể thao truyền thống, thƣờng đƣợc tổ chức vào dịp đầu
xuân, trong những ngày Tết, ngày Hội văn hoá - thể thao…
Vào những dịp này, đẩy gậy đã tạo nên vẻ đẹp mang đậm
màu sắc dân tộc và là hình ảnh đặc trƣng của lễ hội miền
núi. Môn thể thao này phù hợp với tố chất của đồng bào dân
tộc thiểu số, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT,
làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần ở thôn bản.
Ở đâu có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì ở đó môn
thể thao này đƣợc phát triển mạnh hơn.
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Thi đấu Đẩy gậy hạng 75 kg nữ
tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010
Để tổ chức thi đấu đẩy gậy, chỉ cần có gậy thi đấu làm
bằng tre già (tre đực) thẳng hay những thành gỗ tốt có
chiều dài 2m, đƣờng kính từ 4 - 5cm, đƣợc sơn 2 màu đỏ
và trắng (mỗi màu 1m); đầu và thân gậy phải đƣợc bào
nhẵn và có đƣờng kính bằng nhau. Sân thi đấu là một vòng
tròn đƣờng kính 5m, vạch giới hạn rộng 5 cm nằm trong
phạm vi của sân có mầu trắng hoặc khác với màu nền sân!
Sau khi các VĐV đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị thi đấu, trọng
tài chính dùng khẩu lệnh “cầm gậy”, các VĐV mới đƣợc
phép cầm gậy theo quy định của luật; trọng tài chính một
tay cầm chính giữa gậy, khi các VĐV đã ở tƣ thế sẵn sàng,
đúng luật, hô dự lệnh “chuẩn bị”, sau đó thổi một hồi còi
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phát lệnh cho hiệp đấu bắt đầu, đồng thời buông tay cầm
gậy ra. Theo quy định của luật chơi, bên nào chân chạm
vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trƣớc là thua cuộc.
Mỗi cuộc thi đẩy gậy thƣờng diễn ra trong 2 - 3 hiệp. Khi
kết thúc trận đấu, trọng tài chính và 2 VĐV mặt hƣớng về
BTC, trọng tài chính hai tay cầm tay 2 VĐV, giơ tay VĐV
thắng cuộc lên cao, sau đó các VĐV rời sân.
Đẩy gậy là môn thể thao cần đến sức khoẻ và sự khéo
léo của VĐV. Tuy cần nhiều sức mạnh nhƣng để thắng
đƣợc đối thủ, ngƣời chơi cũng cần có kỹ - chiến thuật, sự
khéo léo, dẻo dai và tâm lý thi đấu ổn định. Đã có không ít
những VĐV có thân hình nhỏ bé mà vẫn thắng đƣợc nhiều
đối thủ to cao hơn mình! Ngƣời chơi giỏi là ngƣời luôn giữ
đƣợc bình tĩnh, ghìm đầu gậy bên phần mình xuống và đẩy
đầu gậy của đối phƣơng lên cao để tạo đà cho mình có cơ
hội chiến thắng đối phƣơng. Có những cuộc đẩy gậy giữa
những VĐV ngang tài, ngang sức, giằng co không phân
thắng bại. Lại có những cặp chỉ ngay sau cái phất tay của
trọng tài, đấu thủ đã bay vèo ra khỏi vòng, khiến ngƣời
xem càng cảm thấy thích thú. Không chỉ những ngƣời trực
tiếp tham gia chơi mà ngay chính khán giả cũng có những
diễn biến tâm trạng theo từng hiệp đấu, lúc thì xuýt xoa tiếc
rẻ, lúc lại reo lên sảng khoái, xen lẫn tiếng trống khi đổ dồn
dập… Nhƣng thắng- thua cũng chỉ là góp vui cho ngày hội!
Sau cuộc đấu các đối thủ lại khoác tay nhau, cùng nâng
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chén rƣợu, tấm tắc khen tài nhau, nhiều khi nhờ đó mà
thêm bạn, thêm bè…
Hiện nay, không chỉ dừng lại ở trò chơi, môn đẩy gậy đã
đƣợc đƣa vào thi đấu mang tính chuyên nghiệp trong các
cuộc thi thể thao. Là một môn thể thao dân tộc đƣợc phát
triển trong thời gian gần đây, đẩy gậy đã chính thức là 1
trong số 40 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- năm 2010, đánh dấu
bƣớc ngoặt phát triển cho môn thể thao dân tộc này!
3.2.2. NHỮNG ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA VĂN
HÓA THỂ THAO VIỆT NAM
3.2.2.1. Ƣu điểm
Những năm tháng trƣớc khi đất nƣớc thống nhất (1975),
ở đấu trƣờng khu vực Đông Nam Á, thể thao châu Á và
Olympic, ngƣời Việt Nam đều tham gia thi đấu và thể hiện
khả năng không thua kém xứ ngƣời: Việt Nam trƣớc đây là
một trong sáu thành viên sáng lập nên Liên đoàn thể thao
bán đảo Đông Nam Á và đã liên tục tham gia các Đại hội
thể thao bán đảo ĐNA (SEAP Games) từ lần thứ 1 (1959)
đến lần thứ 7 (1973) và đã giành tổng cộng 36 HCV, 44
HCB, 58 HCĐ ở các môn thể thao: bóng bàn, quần vợt,
bơi, xe đạp, Judo, bóng chuyền nam, bắn súng, đặc biệt
Việt Nam giành HCV môn bóng đá (nam) sau khi thắng
trƣớc chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết năm 1959.
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Trên đấu trƣờng Á vận hội (ASIAD) VN tham gia tranh
tài nhiều lần nhiều lần từ ASIAD lần thứ 1 (1954) đến thứ 7
(Teheran 1974) và đã đạt đƣợc những kết quả xuất sắc: 2
HCV bóng bàn: đôi nam và đồng đội nam (Tokyo - 1958),
HCB quần vợt (đôi nam), HCĐ xe đạp đƣờng trƣờng
200km (1966 - Bangkok)… Tên tuổi những danh thủ Mai
Văn Hòa, Lê Văn Tiếp, Lê Văn Inh (bóng bàn), Võ Văn
Bảy - Võ Văn Thành (tennis) Trƣơng Kim Hùng (xe đạp)
Trƣơng Kế Nhân, Đỗ Nhƣ Minh (bơi)… còn lƣu lại mãi
trong lịch sử TTVN. Ngƣời Việt Nam cũng đã có mặt trên
đấu trƣờng Olympic từ Olympic Games (1952) ở Helsinki
rồi Melbourne (1956), Tokyo (1964), Mexico (1968)… ở
các môn điền kinh, quyền Anh, xe đạp, đấu kiếm… Sau hai
mƣơi năm của thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển
nhanh chóng của nền kinh tế đất nƣớc, TTVN đã có những
bƣớc tiến bộ đáng tự hào. Ở khu vực Đông Nam Á, từ SEA
Games 15 (1989) xếp hạng thứ 7/9 nƣớc đã vƣơn lên vị trí
thứ 1/11 nƣớc (SEA Games 22) và cho đến nay luôn xếp
hạng là 1 trong 3 vị trí đầu. Trở lại đấu trƣờng ASIAD từ
năm 1982 (New Dehli - Ấn Độ) với HCĐ (bắn súng) đến
nay VN đã giành đƣợc HCV ở các môn taekwondo,
karatedo, thể dục thể hình và billiard & snooker, xếp hạng
khoảng 15 - 18/45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích
xuất sắc trên đấu trƣờng Olympic là hai HCB ở môn
taekwondo (Trần Hiếu Ngân - Sydney 2000) và cử tạ
(Hoàng Anh Tuấn - Bắc Kinh 2008). Kết quả này đƣa
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TTVN vào danh sách hơn 70 quốc gia (trên 204) có huy
chƣơng Olympic. Hiện nay TTVN có gần 3000 vận động
viên cấp cao ( kiện tƣớng và cấp I) trong đó có khoảng 100
vận động viên có khả năng giành huy chƣơng châu lục và
thế giới.
Thống kê cụ thể cho thấy TTVN tranh chấp vị trí hàng
đầu Đông Nam Á ở các môn điền kinh, thể dục dụng cụ,
bắn súng, taekwondo, karatedo, bóng đá, vật, judo (là các
môn thể thao Olympic) và pencaksilat, thể dục thể hình,
wushu, cầu mây. Trên đấu trƣờng châu lục, TTVN có khả
năng tranh chấp HCV ở một số nội dung (cự ly, hạng cân)
ở các môn thể thao, điền kinh, TDDC (nam) taekwondo, cử
tạ, xe đạp, judo, vật (nữ), karatedo và một vài môn ngoài
Olympic nhƣ thể hình, wushu, billiard. Ở cấp độ thế giới và
Olympic mới chỉ có cờ vua (vô địch thế giới), cử tạ (nam)
và taekwondo. Những môn thể thao khác đã giành HCV thế
giới nhƣng không có trong chƣơng trình Olympic nhƣ
wushu, silat, đá cầu, thể hình… Nguyên nhân chủ yếu mà
TTVN giành đƣợc những thành tựu trên là do sự quan tâm
đầu tƣ của Chính phủ, sự nỗ lực đáng khâm phục của lực
lƣợng vận động viên, HLV; về mặt quản lý nhà nƣớc, đó là
việc xác định mục tiêu và kế hoạch phát triển thể thao
thành tích cao đúng đắn trong giai đoạn 1994 - 2005 thông
qua chƣơng trình mục tiêu (1984) và chƣơng trình quốc gia
về thể thao (từ năm 1997 đến nay).
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Ngoài những ƣu điểm thể hiện qua thành tích trong thi
đấu thì khi nói đến ƣu điểm của văn hóa thể thao Việt Nam
còn phải kể đến một số mặt khác nhƣ:
- Vận động viên thể thao Việt Nam luôn có tính cần cù,
vƣợt khó trong tập luyện: điều kiện tập luyện; chế độ đãi
ngộ đối với vận động viên thể thao của Việt Nam vẫn còn
nhiều hạn chế so với nhiều nƣớc trên thế giới nhƣng vận
động viên Việt Nam luôn thể hiện tính cần cù, vƣợt khó
trong tập luyện và đây cũng là phẩm chất đặc trƣng của con
ngƣời Việt Nam.
- Vận động viên luôn thi đấu với sự nỗ lực cao cả về thể
lực và ý chí; trong thi đấu Vận động viên Việt Nam luôn
thể hiện sự nỗ lực, cố gắng tối đa, quyết tâm dành chiến
thắng trong mọi hoàn cảnh.
- Đông đảo ngƣời hâm mộ và luôn cổ vũ cuồng nhiệt;
một số môn thể thao nhƣ bóng đá, bóng chuyền... là những
môn thể thao đƣợc đồng đảo ngƣời dân Việt Nam yêu
thích.
3.2.2.2. Hạn chế
Những yếu kém trong lĩnh vực thể thao thành tích cao
Việt Nam.
- Quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao tuy đã có
nhiều chuyển biến, song vẫn còn bị ảnh hƣởng của cơ chế
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bao cấp, chƣa bắt kịp đƣợc tình hình phát triển kinh tế - xã
hội hiện nay và chƣa đáp ứng đƣợc sự phát triển nhanh của
thể thao thành tích cao thế giới trong giai đoạn mới, cụ thể
nhƣ sau:
+ Chƣa xây dựng đƣợc một chiến lƣợc phát triển thể
thao thành tích cao mang tính toàn diện, tập trung, hiệu
quả.
+ Chƣa quan tâm đầy đủ đến chính sách đào tạo nguồn
nhân lực chất lƣợng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý
đầu ngành về thể thao thành tích cao, nguồn ngân sách đầu
tƣ cho công tác này còn hạn chế.
+ Chậm ban hành các quy định pháp lý về việc tham gia
thực hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể
dục thể thao thành tích cao đối với các hiệp hội, liên đoàn
thể thao dẫn đến việc chƣa phát huy đƣợc vai trò của các tổ
chức này trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Cho nên,
công tác chuyển giao các hoạt động này cho các tổ chức xã
hội còn lúng túng, bị động.
+ Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc về thể thao thành
tích cao còn thiếu, trình độ không đồng đều nên vai trò,
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc yêu
cầu, dẫn đến tình trạng lẫn lộn giữa công tác quản lý nhà
nƣớc và các hoạt động sự nghiệp.
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- Chƣa xây dựng đƣợc hệ thống tuyển chọn và đào tạo
vận động viên, từ huấn luyện ban đầu (các trƣờng lớp
nghiệp dƣ năng khiếu) đến giai đoạn hoàn thiện tại các
trung tâm đào tạo vận động viên. Một số môn có vận động
viên đỉnh cao nhƣng phong trào không phát triển; bên cạnh
đó, nhiều môn phong trào phát triển nhƣng vận động viên
đỉnh cao không có nhƣ cầu lông, bóng bàn…
- Chƣa chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ,
đặc biệt là vai trò của y học hồi phục, chăm sóc và chữa trị
chấn thƣơng trong quá trình đào tạo vận động viên nên
chƣa có biện pháp tích cực đầu tƣ kinh phí, trang thiết bị và
đào tạo cán bộ trong lĩnh vực này.
- Công tác giáo dục đạo đức chính trị, tƣ tƣởng trong đội
ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên chƣa đƣợc tiến
hành thƣờng xuyên và không có chiều sâu, việc giáo dục ý
thức, ý chí quyết tâm trong tập luyện và thi đấu cho vận
động viên nhất là vận động viên trẻ chƣa đƣợc coi trọng.
- Chế độ nuôi dƣỡng, đãi ngộ và giải quyết nghề nghiệp
cho vận động viên khi hết tuổi thành tích chƣa phù hợp,
dẫn đến bản thân vận động viên, gia đình và dƣ luận xã hội
chƣa yên tâm và chƣa xem thể dục thể thao là một nghề
nghiệp.
- Các liên đoàn, hiệp hội thể thao hoạt động còn nhiều
bất cập, nhất là trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, hầu
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hết các tổ chức này không có nguồn kinh phí cho công tác
đào tạo VĐV và nâng cao thành tích thể thao. Hơn nữa, các
tổ chức xã hội về TDTT cũng không có nguồn nhân lực là
các huấn luyện viên giỏi để thực hiện công tác đào tạo,
huấn luyện VĐV.
- Công tác đào tạo VĐV trẻ là nhiệm vụ hết sức quan
trọng nếu chúng ta không làm tốt công tác này thì chỉ trong
thời gian ngắn chúng ta sẽ bị hụt hẫng về lực lƣợng và
thành tích thể thao. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay
công tác đào tạo trẻ nhìn chung chƣa đƣợc chú trọng do
nguồn lực, kinh phí đào tạo rất hạn hẹp, cho nên nhìn
chung công tác này tại các địa phƣơng trên cả nƣớc và
trung ƣơng còn nhiều hạn chế.

Những biểu hiện tiêu cực trong thi đấu thể thao
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Tiếp đến là cơ chế chính sách dành cho các VĐV trẻ
hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chƣa tƣơng xứng, do vậy,
việc đào tạo cũng nhƣ tuyển chọn VĐV trẻ hiện đang gặp
rất nhiều khó khăn.
- Vẫn còn những biểu hiện tiêu cực trong thi đấu nhƣ:
+ Gian lận tuổi trong thi đấu (một số môn thể thao quy
định độ tuổi).
+ Bạo lực trong thi đấu.

Bạo lực trong thi đấu thể thao
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+ Phe vé. Một hiện tƣởng rất phổ biến khi diễn ra những
trận thi đấu thể thao có chất lƣợng cao và thƣờng ở môn
bóng đá.
+ Một số vận động viên vi phạm Luật chống Doping,
điển hình nhƣ tại SEA Games 22 có các vận động viên:
Phạm Thị Dịu 3 HCV môn lặn, Phạm Toàn Thắng 3 HCV
môn lặn, Hoàng Hồng Anh 2 HCV môn canoing (Đua
thuyền), Nguyễn Mai Quỳnh HCB nhảy 3 bƣớc (điền kinh).
Ngoài ra, tại SEA Games 24 có vận động viên Đinh Thị
Phƣơng Thanh HCĐ môn boxe đã vi phạm dùng chất lợi
tiểu; ở Olympic Bắc Kinh, Vận động viên Đỗ Thị Ngân
Thƣơng môn TDDC cũng vi phạm doping do sử dụng
thuốc lợi tiểu (chứa chất furosemide) thuộc danh mục các
chất cấm sử dụng, Đƣơng kim Á quân châu Á Nguyễn Thị
Mỹ Linh (52 kg) buộc phải ở nhà vì kiểm tra doping cho
kết quả dƣơng tính. Vận động viên cử tạ Hoàng Anh Tuấn
không thể tham dự Đại hội thể thao châu Á 16 do vi phạm
Luật doping.
+ Trong một số tập thể vận động viên có biểu hiện bè phái
cục bộ. Có những vận động viên chuyên môn rất tốt nhƣng
trong thi đấu bị đồng đội cô lập nên không thể phát huy.
+ Trong thi đấu, khi xác định không còn cơ hội dành
chiến thắng, một số vận động viên thƣờng có thái độ, hành
vi tiêu cực.
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Những nguyên nhân chủ yếu
- Nguồn kinh phí đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc và xã hội
cho TDTT trong những năm qua có xu hƣớng tăng. Tuy
nhiên, mức độ đầu tƣ cho các hoạt động thể thao thành tích
cao hàng năm vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu trong tình
hình cạnh tranh ngày càng gay gắt về thành tích thi đấu
hiện nay.
- Điều kiện kinh tế xã hội trong những năm trƣớc đây
còn nhiều khó khăn nên ảnh hƣởng đến mức độ đầu tƣ cho
ngành thể dục thể thao. Vì vậy, thể thao thành tích cao
thiếu chiều sâu và một nền tảng vững chắc.
- Công tác quản lý nhà nƣớc đối với thể thao thành tích
cao tuy có chuyển biến nhƣng còn hạn chế, bất cập ở một
số mặt nhƣ: công tác tham mƣu các chế độ, chính sách đối
với lĩnh vực thể thao thành tích cao cho lãnh đạo các
ngành, các cấp; công tác xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch
và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của toàn ngành và nhất là
của từng bộ môn.
- Lực lƣợng cán bộ, huấn luyện viên trực tiếp làm công
tác thể thao thành tích cao còn thiếu và chậm đổi mới về tƣ
duy và tri thức khoa học huấn luyện. Công tác giáo dục tƣ
tƣởng, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, huấn luyện
viên, vận động viên chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Công
tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia
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đẳng cấp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thể thao thành
tích cao chƣa đƣợc chú trọng thực hiện
- Sự phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với
các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan khá nhịp nhàng,
đồng bộ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, cơ sở
vật chất cho ngành thể thao, thủ tục mua sắm các trang thiết
bị chuyên môn còn chậm, phần nào làm ảnh hƣởng đến quá
trình tập luyện và thi đấu của các bộ môn.
Qua đánh giá thực trạng và tình hình phát triển thể thao
thành tích cao trong thời gian qua và những nguyên nhân
nêu trên cho thấy: Để đẩy nhanh và mạnh hơn nữa sự phát
triển của thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo
cần phải có sự quan tâm, đầu tƣ hơn nữa của các cấp chính
quyền và của toàn xã hội, giúp cho ngành Thể dục thể thao
tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt đƣợc, tạo sự ổn
định và phát triển bền vững.
3.2.2.3. Một số giải pháp để khắc phục những hạn chế
của văn hóa thể thao Việt Nam
Trong thời gian tới, thể thao Việt Nam chủ trƣơng đầu tƣ
các môn thể thao trọng điểm, trong đó ƣu tiên các môn
trong chƣơng trình Olympic nhằm mục đích tham gia có
hiệu quả tại các Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA
Games) và châu Á (ASIAD). Các giải vô địch quốc gia
hàng năm và đặc biệt là các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc
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sắp tới; các môn thể thao trong chƣơng trình Đại hội Thể
thao châu Á và Olympic sẽ đƣợc chú trọng tổ chức. Các
tỉnh, thành, ngành có phong trào thể thao thành tích cao
mạnh nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Hải
Phòng, Công an nhân dân… đều rất quan tâm đầu tƣ cho
lĩnh vực này và đều tiến hành điều chỉnh chiến lƣợc phát
triển các môn thể thao, lựa chọn các môn, nhóm môn thể
thao có ƣu thế phát triển, phù hợp với xu hƣớng phát triển
chung của thể thao Việt Nam và quốc tế.
Sau đây là một số giải pháp khắc phục những hạn chế
của văn hóa thể thao Việt Nam hiện nay.
Một là, nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của thể dục, thể
thao đối với lãnh đạo các cấp uỷ đảng và chính quyền, mặt trận
và các tổ chức thành viên của mặt trận;
Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích và
tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao. Hƣớng dẫn,
vận động quần chúng nhân dân tham gia luyện tập thể dục,
thể thao. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gƣơng Bác Hồ vĩ đại” gắn liền với cuộc
vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí
Minh.
Hai là, tăng cƣờng công tác giáo dục đạo đức, văn hóa
cho các chủ thể tham gia hoạt động thể thao đặc biệt là vận
động viên.
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Ba là, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao gắn với
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở cơ sở;
Chú trọng công tác giáo dục thể chất và thể thao trong
trƣờng học các cấp, xây dựng chƣơng trình giáo dục thể
chất phù hợp với thể chất học sinh Việt Nam; tổ chức các
hoạt động thể thao ngoại khoá với các tiêu chí đánh giá cụ
thể và linh hoạt.
Phát triển mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể trong lực
lƣợng vũ trang.
Bảo tồn và phát triển các trò chơi vận động dân gian, các
môn thể thao dân tộc, sử dụng có chọn lọc, phát huy những
giá trị tinh hoa của dân tộc, truyền thống thƣợng võ ngàn
năm của ông cha.
Bốn là, từng bƣớc hiện đại hoá hệ thống đào tạo tài năng
thể thao quốc gia; đổi mới công tác tuyển chọn; lựa chọn
các môn thể thao trọng điểm để đầu tƣ và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực trong quá trình đào tạo vận động viên; mở
rộng quy mô và hiện đại hóa các trung tâm vùng và trung
tâm thể thao quốc gia, hình thành một số cơ sở chuyên sâu
trong các môn thể thao mũi nhọn và các môn thể thao Việt
Nam có ƣu thế.
Tổ chức, điều hành các môn thể thao thành tích cao theo
hƣớng chuyên nghiệp hoá đối với các môn có đủ điều kiện.
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Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính và phân cấp quản
lý, điều hành các hoạt động thể dục, thể thao; nâng cao năng
lực của cơ quan quản lý nhà nƣớc ở các cấp, tập trung vào
nhiệm vụ hoạch định chính sách, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra
đối với các hoạt động sự nghiệp về thể dục, thể thao.
Sáu là, tiếp tục thực hiện các chính sách đầu tƣ phát triển
thể dục, thể thao theo hƣớng: Nhà nƣớc tăng đầu tƣ cho
hoạt động TDTT, ƣu tiên cơ sở vật chất và nhân lực cho
đào tạo tài năng thể thao quốc gia, giáo dục thể chất và thể
thao trƣờng học; ƣu tiên hỗ trợ phát triển phong trào thể
dục thể thao ở những vùng, miền có khó khăn và các đối
tƣợng chính sách, ngƣời khuyết tật để đảm bảo công bằng
xã hội trong thụ hƣởng các thành tựu và dịch vụ về thể dục,
thể thao.
Bảy là, nhà nƣớc tiếp tục có chính sách khuyến khích
các tổ chức, cá nhân đầu tƣ phát triển thể dục thể thao,
trong đó ƣu tiên đối với vùng có điều kiện kinh tế xã hội
khó khăn.
Nhà nƣớc tạo điều kiện nâng cao năng lực của các tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể dục thể
thao và các tổ chức ngoài công lập tổ chức các hoạt động
hƣớng dẫn luyện tập, biểu diễn và thi đấu thể thao.
Tám là, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học
và công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động thể dục thể
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thao, ƣu tiên triển khai các đề tài khoa học công nghệ trực
tiếp phục vụ công tác đào tạo vận động viên và chăm sóc
sức khoẻ nhân dân. Triển khai chƣơng trình nâng cao thể
lực, tầm vóc ngƣời Việt Nam bằng thể thao và dinh dƣỡng,
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.
Chín là, phát triển mạnh các loại hình kinh tế thể thao
lành mạnh theo hƣớng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, thể thao
giải trí gắn với du lịch và lễ hội; tổ chức sự kiện, chuyển
nhƣợng cầu thủ, tạo lập thị trƣờng thể thao chuyên nghiệp.
Mười là, mở rộng giao lƣu, hợp tác quốc tế đa phƣơng
và song phƣơng trên cơ sở bình đẳng học tập, giúp đỡ lẫn
nhau để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.
Nghiên cứu, phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nƣớc
ngoài để quảng bá giá trị văn hoá, hình ảnh đất nƣớc, con
ngƣời Việt Nam với thế giới.
Tham gia và đóng vai trò tích cực trong hầu hết các tổ
chức thể thao quốc tế, khu vực Đông Nam Á, châu Á và
Thế giới.
3.3. MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ VĂN HÓA THỂ
THAO
Một ví dụ minh hoạ hoàn chỉnh về "Fair play".
Tại Thế vận hội Mùa đông năm 1964 ở Innsbruck - Áo, ở
vòng chung kết môn đua xe trƣợt tuyết, vận động viên ngƣời
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Anh là Tony Nash chuẩn bị vào vị trí thi đấu thì xe của anh bị
hỏng do mất 1 cái chốt, anh rất hoang mang và thất vọng
không biết xử lý ra sao thì ngay lúc đó vận động viên Monti
ngƣời Italia đã chạy lại giúp Tony sửa xe. Tony đã kịp thời vào
vị trí xuất phát, kết quả cuối cùng đội tuyển Anh của Tony đã
chiến thắng và đạt huy chƣơng vàng, còn đội Italia đạt huy
chƣơng bạc.
Và khi đƣợc hỏi về hành động đầy tinh thần thể thao đó,
Eugenio Monti đã tránh những lời khen ngợi và anh nói
rằng: "Tony Nash không chiến thắng nhờ tôi đã cho anh ấy
một cái chốt và giúp anh ấy sửa xe mà Tony Nash đã chiến
thắng vì anh ấy là người lái xe giỏi nhất".
Câu chuyện về hành động đẹp của Monti đã đƣợc truyền
bá. Và chính vì hành động đó mà Monti là ngƣời đầu tiên
đƣợc trao huy chƣơng Pierre de Coubertin cho tinh thần thể
thao đẹp. Phần thƣởng và tên tuổi của anh đã đƣợc vinh
danh, và sau này tại các kỳ Olympic, đó là phần thƣởng
đƣợc trao cho các vận động viên có tinh thần thể thao cao
thƣợng.
Người về đích cuối cùng vĩ đại nhất trong lịch sử:
John Stephen Akhwari (1938) là vận động viên
marathon ngƣời Tanzania. Có lẽ khi đƣợc cử làm đại diện
cho quốc gia ở châu Phi tham dự ngày hội thể thao lớn nhất
hành tinh, Akhwari cũng không ngờ rằng thành tích thi đấu
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của mình lại tồi tệ nhƣ vậy, và càng không thể nghĩ rằng
tên tuổi của mình trở thành biểu tƣợng cho tinh thần
Olympic.
Ngày 20/10/1968, 7 giờ tối tại sân vận động Olympic,
thủ đô Mexico City, lễ trao huy chƣơng nội dung marathon
đã kết thúc từ lâu. Các vận động viên và khán giả đang ra
về sau màn ăn mừng chiến thắng, bất ngờ, tiếng loa thông
báo của ban tổ chức đề nghị mọi ngƣời nán lại giây lát. Từ
đƣờng hầm dẫn vào sân vận động, những môtô hộ tống
xuất hiện, phía sau là một vận động viên với băng trắng
nhuốm máu quấn kín đầu gối phải, tập tễnh tiến về đích.
Đám đông cổ động viên ít ỏi còn lại trên khán đài lặng
ngƣời nhìn vận động viên đang nhích những bƣớc cuối
cùng của chặng đua 40km về đích, nơi xe cứu thƣơng đã
chờ sẵn để đƣa anh vào bệnh viện. Chấn thƣơng nặng ở đầu
gối sau khi xuất phát ít phút không thể khiến Akhwari bỏ
cuộc.
Ngày hôm sau, trả lời cho điều mà mọi ngƣời đều thắc
mắc “Tại sao không bỏ cuộc để đƣợc chăm sóc vết thƣơng
vì chắc chắn anh sẽ không thể chiến thắng cuộc đua?”.
Akhwari trả lời: “Đất nước Tanzania không cử tôi vượt
11.000 km đến chỉ để xuất phát ở cuộc đua. Họ cử tôi đến
để về đến đích cuộc đua này!”
Nội dung Marathon tại Mexico 1968 có 74 vận động
viên tham gia thi đấu, 17 trong số đó đã bỏ cuộc. Vận động
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viên ngƣời Ethiopia Mamo Walde đoạt HCV với thành tích
2:20:26. Thành tích của Akhwari 3:25:27.
Câu hỏi ôn tập
1. Nêu khái quát những vấn đề cơ bản về văn hóa
Olympic ?
2. Trình bày những nét đặc trƣng cơ bản của văn hóa thể
thao ở một số quốc gia trên thế giới?
3. Mục đích, nhiệm vụ của văn hóa thể thao ở nƣớc ta là
gì? Liên hệ với việc thực hiện các nhiệm vụ đó ở giai đoạn
hiện nay?
4. Phân tích những nét đẹp và hạn chế của văn hóa thể
thao Viêt Nam?
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Chƣơng 4
GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ THAO
CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên là một bộ
phận của quá trình sƣ phạm thể dục thể thao nhằm hình
thành nhân cách phát triển toàn vẹn về mặt văn hóa thể
thao. Giáo dục tƣ tƣởng chính trị và giáo dục văn hóa thể
thao cho vận động viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của nền thể thao XHCN. Chƣơng này trình bày những
nhiệm vụ, nội dung và phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể
thao cho vận động viên. Giúp cho sinh viên có thể vận
dụng vào thực tiễn sau khi ra trƣờng.
4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC
GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ THAO CHO VẬN
ĐỘNG VIÊN
4.1.1. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ
THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên là
một bộ phận của quá trình giáo dục toàn diện vận động
viên, với chức năng giúp cho vận động viên nhận thức
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đúng đắn về các yêu cầu, chuẩn mực đảm bảo tính văn hóa
trong các hoạt động của vận động viên đặc biệt là trong
hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao. Đồng thời có hành
vi, thói quen hành động tƣơng ứng.
Nhƣ vậy quá trình giáo dục văn hóa thể thao là quá trình
hoạt động có mục đích, có tổ chức của huấn luyện viên và
vận động viên nhằm hình thành ở vận động viên những
quan điểm, niềm tin, giá trị, động cơ, thái độ, hành vi, thói
quen phù hợp với những chuẩn mực về đạo đức, thẩm mỹ,
văn hóa khi tham gia các hoạt động thể thao.
4.1.2. BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
VĂN HÓA THỂ THAO
Bản chất của quá trình giáo dục văn hóa thể thao đƣợc
xác định căn cứ vào những cơ sở sau:
- Muốn xác định đƣợc bản chất của quá trình giáo dục
văn hóa thể thao trƣớc hết phải xuất phát từ cơ chế có tính
xã hội của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội những kinh
nghiệm ứng xử thể hiện tính văn hóa của các thế hệ trƣớc
trong lĩnh vực hoạt động thể thao. Nhờ đó vận động viên
chiếm lĩnh đƣợc các giá trị văn hoá của loài ngƣời.
- Trong quá trình giáo dục văn hóa thể thao luôn có mối
quan hệ giữa nhà giáo dục (huấn luyện viên, hƣớng dẫn
viên…) và ngƣời đƣợc giáo dục (cá nhân vận động viên
hoặc tập thể vận động viên), đó là quan hệ sƣ phạm - một
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loại quan hệ xã hội đặc thù. Quan hệ sƣ phạm này luôn
luôn chịu sự chi phối của các quan hệ chính trị, tƣ tƣởng,
văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật... đặc biệt là
những quan hệ chính trị - xã hội. Quan hệ sƣ phạm là cơ sở
để xác định bản chất của quá trình giáo dục văn hóa thể
thao, đó là sự thống nhất giữa sự tác động giáo dục của nhà
giáo dục và sự tiếp nhận, tự điều chỉnh của ngƣời đƣợc giáo
dục trong quá trình giáo dục văn hóa thể thao.
Bản chất của quá trình giáo dục văn hóa thể thao là gì ?
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao - một quá trình xã
hội nhằm hình thành và phát triển cá nhân trở thành những
thành viên xã hội, những thành viên đó phải thoả mãn đƣợc
hai mặt: vừa phù hợp (thích ứng) với các yêu cầu của xã
hội ở mỗi giai đoạn phát triển, vừa có khả năng tác động
cải tạo, xây dựng xã hội, làm cho nó tồn tại và phát triển.
Những nét bản chất của cá nhân là do các mối quan hệ xã
hội hợp thành. Quá trình giáo dục là quá trình làm cho ngƣời
đƣợc giáo dục (vận động viên) ý thức đƣợc các quan hệ xã
hội và các giá trị của nó (các quan hệ chính trị - tƣ tƣởng,
kinh tế, pháp luật, đạo đức) để rồi biết vận dụng vào các lĩnh
vực: kinh tế, văn hoá - xã hội, đạo đức, tôn giáo, pháp luật,
gia đình...
Quá trình vận dụng, trải nghiệm các quan hệ xã hội đó sẽ
giúp học sinh (ngƣời đƣợc giáo dục) tích luỹ đƣợc kinh
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nghiệm xã hội (thực tiễn) tốt và có nhu cầu, hành vi, thói
quen, biết thể hiện đúng đắn các quan hệ xã hội. Chính
trong quá trình tham gia vào các quan hệ xã hội nhƣ vậy sẽ
giúp cho học sinh khẳng định những quan hệ mới, tích cực
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và biết loại bỏ khỏi bản
thân những quan niệm, những biểu hiện tiêu cực, tàn dƣ cũ,
lạc hậu không còn phù hợp với xã hội ngày nay.
Quá trình giáo dục là quá trình hình thành bản chất
ngƣời - xã hội trong mỗi cá nhân một cách có ý thức, là quá
trình tổ chức để mỗi cá nhân chiếm lĩnh đƣợc các lực lƣợng
bản chất xã hội của con ngƣời, đƣợc biểu hiện ở toàn bộ
các quan hệ xã hội của họ. Triết học Mác xít đã khẳng
định: Bản chất xã hội của con ngƣời chỉ có đƣợc khi nó
tham gia vào đời sống xã hội đích thực thông qua hoạt
động và giao lƣu ở một môi trƣờng văn hoá (văn hoá vật
chất và tinh thần). Do đó việc tiếp cận bản chất quá trình
giáo dục buộc chúng ta phải xem xét quá trình tổ chức đời
sống, hoạt động và giao lƣu của đối tƣợng giáo dục.
Mỗi con ngƣời đều sống trong một môi trƣờng lịch sử xã
hội cụ thể. Quá trình giáo dục là quá trình tổ chức cuộc
sống cho mỗi cá nhân hoặc nhóm, tầng lớp xã hội theo các
chuẩn mực, các yêu cầu của sự phát triển xã hội, làm cho
cá nhân biết sống phù hợp với các quan hệ xã hội.
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Hoạt động và giao lƣu là hai mặt cơ bản, thống nhất
trong cuộc sống của con ngƣời và cũng là điều kiện tất yếu
của sự hình thành và phát triển nhân cách của cá nhân. Các
lý thuyết về hoạt động đã chứng tỏ là con ngƣời muốn tồn
tại và phát triển phải có hoạt động và giao lƣu. Nếu các
hoạt động và giao lƣu của cá nhân (hoặc nhóm ngƣời) đƣợc
tổ chức một cách khoa học với các điều kiện, phƣơng tiện
hoạt động tiên tiến, phong phú, đa dạng; cá nhân đƣợc tham
gia vào các hoạt động và giao lƣu đó thì sẽ có nhiều cơ hội
tốt cho sự phát triển. Vì bất kỳ một hoạt động nào của con
ngƣời cũng đều phải đặt vào (có quan hệ) những mối quan
hệ xã hội và những hình thái giao lƣu nhất định. Chính vì
vậy quá trình giáo dục vừa mang bản chất của hoạt động
vừa mang bản chất của giao lƣu. Giáo dục là một quá trình
tác động qua lại mang tính xã hội giữa nhà giáo dục và
ngƣời đƣợc giáo dục, giữa những ngƣời đƣợc giáo dục (vận
động viên) với nhau và với các lực lƣợng, các quan hệ xã
hội trong và ngoài nhà trƣờng.
Nhƣ vậy, bản chất của quá trình giáo dục văn hóa thể
thao là quá trình tổ chức các hoạt động và giao lưu trong
cuộc sống nhằm giúp cho người tập thể thao tự giác, tích
cực, độc lập chuyển hoá những yêu cầu và những chuẩn
mực về mặt văn hóa trong hoạt động thể thao thành hành
vi và thói quen tương ứng.
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4.1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
VĂN HÓA THỂ THAO
4.1.3.1. Giáo dục văn hóa thể thao là một quá trình có
mục đích xuất phát từ những chuẩn mực về văn hóa,
văn minh của xã hội và diễn ra lâu dài
Mục đích, nhiệm vụ của quá trình giáo dục văn hóa thể
thao phải đƣợc xác định dựa trên những chuẩn mực về văn
hóa, văn minh của xã hội. Trong các chuẩn mực đó có
những chuẩn mực chung về văn hóa của xã hội tiến bộ
nhƣng đồng thời còn có những chuẩn mực mang tính đặc
trƣng của cộng đồng, dân tộc.
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao nhằm hình thành
những phẩm chất, những nét tính cách, thói quen và hành
vi ứng xử có văn hóa của cá nhân nên nó đòi hỏi một thời
gian lâu dài mới đạt đƣợc kết quả. Tính chất lâu dài của
quá trình giáo dục văn hóa thể thao đƣợc xem xét ở các
góc độ sau:
- Quá trình giáo dục văn hóa thể thao đƣợc thực hiện
trong tất cả các giai đoạn của quá trình đào tạo, từ lúc vận
động viên đƣợc tuyển chọn cho đến khi không còn tập
luyện thể thao.
- Việc hình thành và trở nên bền vững, ổn định của một
hành vi, thói quen của cá nhân đòi hỏi một thời gian lâu
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dài, không thể một sớm, một chiều mà có ngay đƣợc.
Những phẩm chất mới của nhân cách (niềm tin, động cơ
đúng, tình cảm mới...) chỉ có đƣợc và trở nên vững chắc
khi ngƣời đƣợc giáo dục tiếp nhận và trải qua một thời gian
tập luyện, thể nghiệm, đấu tranh với bản thân (đấu tranh có
động cơ) trong cuộc sống thực để trở thành kinh nghiệm
sống của chính mình. Điều này càng đòi hỏi một thời gian
lâu dài.
- Kết quả tác động giáo dục nói chung, nhất là những tác
động nhằm hình thành nhận thức mới, niềm tin... thƣờng
khó nhận thấy ngay (khó đánh giá, lƣợng hoá một cách cụ
thể) và có khi kết quả đó lại bị biến đổi hoặc mất đi. Do đó
công tác giáo dục văn hóa thể thao phải đƣợc tiến hành bền
bỉ, liên tục theo một kế hoạch ổn định, lâu dài; đồng thời
trong quá trình giáo dục lại phải phát huy đƣợc cao độ tính
tự giác, nỗ lực tự giáo dục kéo dài, liên tục của ngƣời đƣợc
giáo dục thì mới đạt đƣợc hiệu quả giáo dục. Kinh nghiệm
thực tiễn giáo dục vận động viên đã chứng tỏ điều đó.
- Việc sửa chữa, thay đổi những nếp nghĩ; thói quen cũ,
lạc hậu, không đúng, nhất là những thói quen - hành vi xấu
thƣờng diễn ra dai dẳng, trở đi trở lại mãi trong ý thức,
hành vi của mỗi vận động viên, nên việc khắc phục chúng
rất khó khăn và lâu dài.
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4.1.3.2. Quá trình giáo dục văn hóa thể thao diễn ra
với sự tác động của rất nhiều yếu tố
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao là quá trình tổ chức
các hoạt động phong phú, các hình thức giao lƣu đa dạng
để hình thành những phẩm chất nhân cách bền vững cho
ngƣời tập. Có rất nhiều yếu tố tác động đến quá trình này
nhƣ: các sự kiện, quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, tƣ tƣởng
- văn hoá, phong tục, tập quán; các hoạt động giáo dục ở
trong và ngoài cơ sở đào tạo; các nội dung thông tin - văn
hoá - nghệ thuật tuyên truyền qua các phƣơng tiện và các
kênh thông tin khác nhau; các thành tố của quá trình giáo
dục (mục đích, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện) cách
tổ chức đƣợc chủ thể và khách thể của quá trình giáo dục
tác động để nó vận hành và phát triển nhằm đem lại hiệu
quả giáo dục; các yếu tố tâm lý, trình độ đƣợc giáo dục,
điều kiện, hoàn cảnh riêng tƣ... của ngƣời đƣợc giáo dục;
các mối quan hệ sƣ phạm đƣợc tạo ra trong quá trình tác
động qua lại giữa vận động viên với huấn luyện viên, giữa
vận động viên với các lực lƣợng giáo dục khác.
Các yếu tố tác động từ nhiều phía đan kết, xen kẽ, bổ
sung cho nhau tạo thành một thể thống nhất hƣớng tới việc
hoàn thiện nhân cách. Tuy nhiên, các yếu tố tác động đến
quá trình giáo dục với nhiều mức độ khác nhau, chúng có
thể thống nhất hỗ trợ cho nhau trong quá trình giáo dục,
cũng có thể có mâu thuẫn làm hạn chế, suy giảm, thậm chí
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làm vô hiệu hoá kết quả của quá trình giáo dục. Điều này
đòi hỏi nhà giáo dục cần chủ động phối hợp thống nhất các
tác động giáo dục, đồng thời phải linh hoạt vận dụng các
nguyên tắc, phƣơng pháp giáo dục để hạn chế tới mức tối
đa những tác động tiêu cực, tự phát, và phát huy những tác
động tích cực đối với quá trình giáo dục.
4.1.3.3. Quá trình giáo dục văn hóa thể thao mang
tính cụ thể
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao đƣợc thực hiện
trong cuộc sống, hoạt động và giao lƣu của mỗi cá nhân.
Với tƣ cách là ngƣời đƣợc giáo dục, cá nhân tiếp nhận các
tác động giáo dục theo những quy luật chung, đồng thời lại
phải chú ý đến những điểm riêng biệt cụ thể thì mới có hiệu
quả và tránh đƣợc những tác động giáo dục một cách cứng
nhắc, công thức, giáo điều. Tính cụ thể của quá trình giáo
dục văn hóa thể thao đƣợc thể hiện nhƣ sau:
- Tác động giáo dục theo từng cá nhân vận động viên với
những tình huống giáo dục cụ thể, riêng biệt. Quá trình
giáo dục luôn phải giải quyết các mâu thuẫn xung đột cụ
thể giữa yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục với phẩm chất, năng
lực, tâm lý chủ quan của vận động viên.
- Quá trình giáo dục văn hóa thể thao phải tính đến
những đặc điểm của từng loại đối tƣợng cụ thể. Mỗi vận
động viên đều là một cá nhân có tính độc lập tƣơng đối của
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nó về trình độ đƣợc giáo dục, về kinh nghiệm sống, về thái
độ, tình cảm, thói quen... đặc điểm tâm lý lứa tuổi, điều
kiện hoàn cảnh sống, những diễn biến phức tạp, éo le của
từng tình huống cụ thể. Huấn luyện viên cần phải nhìn thấy
hoặc dự đoán đƣợc những nguyên nhân (sâu xa và trƣớc
mắt) của các biểu hiện (tốt, xấu) của thái độ, hành vi, thói
quen... từ đó mới có biện pháp tác động phù hợp.
- Quá trình giáo dục văn hóa thể thao đƣợc diễn ra trong
thời gian, thời điểm, không gian với những điều kiện, hoàn
cảnh cụ thể. Kết quả giáo dục cũng mang tính cụ thể đối
với từng loại đối tƣợng giáo dục. Quá trình giáo dục phải
đặc biệt chú ý rèn luyện, luyện tập phƣơng thức, thao tác,
kỹ năng thể hiện các yêu cầu, nội dung, chuẩn mực xã hội
về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, biến những yêu cầu đó từ bên
ngoài thành nét tính cách riêng, độc đáo của mỗi con ngƣời.
Tóm lại, quá trình giáo dục văn hóa thể thao luôn diễn ra
cụ thể trong những tình huống giáo dục, điều kiện giáo dục
và với những con ngƣời (đối tƣợng giáo dục) cụ thể.
4.1.3.4. Quá trình giáo dục văn hóa thể thao thống
nhất biện chứng với quá trình huấn luyện thể thao
Giáo dục văn hóa và huấn luyện chuyên môn thể thao là
hai quá trình có cùng mục đích là hình thành và phát triển
nhân cách, tuy nhiên chúng không đồng nhất. Huấn luyện
chuyên môn nhằm tổ chức, điều khiển để vận động viên
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chiếm lĩnh có chất lƣợng và hiệu quả nội dung chuyên môn
thể thao; giáo dục văn hóa thể thao hình thành những phẩm
chất đạo đức, hành vi, thói quen thể hiện tính văn hóa. Hai
hoạt động này không tách biệt mà có quan hệ biện chứng
với nhau. Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện
thì thế giới quan và các phẩm chất đạo đức của vận động
viên đƣợc hình thành và phát triển, ngƣợc lại, giáo dục tốt
các phẩm chất sẽ thúc đẩy hoạt động huấn luyện đạt kết
quả cao. Huấn luyện là quá trình điều khiển đƣợc, còn giáo
dục là quá trình phức tạp khó kiểm soát.
4.1.4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC VĂN
HÓA THỂ THAO CHO ĐỘI NGŨ VẬN ĐỘNG VIÊN
CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO TRONG GIAI ĐOẠN
CÁCH MẠNG HIỆN NAY
Đào tạo và bồi dƣỡng ngƣời tài nói chung và ngƣời tài
trong lĩnh vực TDTT nói riêng là một trong những mục tiêu
quan trọng đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm.
Bởi lẽ ngƣời tài là vốn quý của quốc gia, góp phần tạo nên
động lực phát triển đất nƣớc, nâng cao vị thế của nƣớc ta
trên trƣờng quốc tế.
Trong những năm gần đây, công tác đào tạo vận động
viên ngày càng đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, các cấp, các ngành
và các tổ chức xã hội quan tâm. Nhiều chính sách, chế độ
mới đƣợc ban hành, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện nâng
242

cao thành tích các môn thể thao để tham gia thi đấu trong
và ngoài nƣớc giành đƣợc nhiều huy chƣơng, hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nƣớc và ngành Thể
dục thể thao giao cho.
Ngày nay, con ngƣời càng nhận thức rõ phát triển đất
nƣớc không phải chỉ là phát triển kinh tế xã hội, khoa học,
công nghệ. Sự giàu có về vật chất, phƣơng tiện tiêu dùng,
kỹ thuật tuy là những điều quan trọng, song thực hiện lý
tƣởng cao đẹp nhất của con ngƣời là cuộc sống văn minh
và hạnh phúc, con ngƣời có phẩm chất đạo đức, có lối sống
lành mạnh và có văn hoá mới là mục tiêu quan trọng hơn.
Những lý tƣởng, ƣớc mơ nhằm hoàn thiện cuộc sống, thể
hiện tâm lý, tình cảm, hành vi, đƣợc thống nhất trong ứng
xử, trong nhân cách, trong đối nhân xử thế, đã trở thành
nếp sống, cô đúc thành các nguyên tắc và lý tƣởng cao đẹp
của cuộc sống con ngƣời nói chung, và giá trị phẩm chất,
đạo đức thể thao chân chính nói riêng, đấu tranh ngăn ngừa
và loại trừ các hiện tƣợng tiêu cực, phi đạo đức, phản thể
thao đang là vấn đề cần đƣợc quan tâm giáo dục.
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ƣơng lần thứ
2 (khoá VIII) đã nêu rõ: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của
giáo dục là nhằm xây dựng những con ngƣời và thế hệ thiết
tha với lý tƣởng độc lập và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức
trong sáng và ý chí kiên cƣờng trong xây dựng và bảo vệ tổ
quốc, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp công nghiệp hoá,
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hiện đại hoá đất nƣớc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn
hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa giá trị văn hoá
nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và của con ngƣời
Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực
của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện
đại, có tƣ duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác
phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ,
là những ngƣời kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất
nƣớc ta…”.
Mới đây, Chỉ thị 182 ngày 11 tháng 8 năm 1998 của Bộ
trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao cũng đã chỉ rõ:
“Tăng cƣờng bồi dƣỡng chính trị, đạo đức, trình độ văn hoá
và kiến thức cho vận động viên trong giai đoạn hiện nay là
việc làm cấp bách và lâu dài của toànn Thể dục thể
thao…”.
Với quan điểm và ý nghĩa của Chỉ thị nêu trên, vấn đề
giáo dục đạo đức trong thể thao ngày càng trở nên cần thiết
và có ý nghĩa to lớn. Đạo đức cao đẹp, tấm lòng cao thƣợng
của các cầu thủ, vận động viên, HLV và đội ngũ trọng tài
đã đọng lại một cách sâu đậm trong lòng khán giả, làm say
mê hàng triệu triệu ngƣời, làm tôn vinh lòng tự hào dân tộc.
Mục tiêu của công tác giáo dục đƣợc đề ra, muốn thực
hiện đƣợc phải cụ thể hoá qua những nội dung, hình thức,
phƣơng pháp và quy trình giáo dục, các đơn vị, các HLV
cần thiết kế và triển khai quy trình giáo dục, tất yếu phải
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thấu suốt mục tiêu giáo dục làm tiền đề, có làm nhƣ vậy
mới có thể đào tạo đƣợc những vận động viên có phẩm chất
đạo đức, năng lực và bản lĩnh trong thi đấu thể thao.
Mặt khác, tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nƣớc, tình yêu
nghề nghiệp, cũng là động lực lớn về ý chí quyết thắng và
tạo ra trí tuệ thông minh trong thi đấu thể thao. Qua các
cuộc thi đấu trong nƣớc cũng nhƣ thi đấu quốc tế, vận
động viên Việt Nam đã kiên cƣờng, thể hiện đƣợc bản sắc
dân tộc, nó là động lực lớn về ý chí và trí tuệ, hai yếu tố
này gắn bó quan hệ mật thiết và biện chứng, tác động qua
lại lẫn nhau để phát triển. Không có gì cuốn hút nhanh
bằng tình yêu thể thao, các dấu ấn tốt đẹp của các cuộc thi
đấu thể thao ở các SEA Games, hay Tiger Cup 1998, làm
in đậm mãi lá cờ đỏ sao vàng, hôn mãi hình ảnh “Việt
Nam chiến thắng”, trong lòng ngƣời hâm mộ thể thao. Đó
là niềm yêu thƣơng trong sự nghiệp thể dục thể thao của
Việt Nam.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, điều tiên quyết là
phải chuẩn bị đầy đủ cho vận động viên Việt Nam có đƣợc
hành trang lý tƣởng bƣớc vào thế kỷ 21, mà trƣớc hết là
trang bị cho họ niềm tin yêu đối với Đảng, Nhà nƣớc và sự
nghiệp đổi mới nền thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa. Vận
động viên phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu
tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hóa đất nƣớc. Thực hiện mục tiêu: dân giàu, nƣớc mạnh, xã
245

hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu trên không chỉ
thực hiện bằng lời kêu gọi chung mà phải thấm vào từng
con ngƣời, rung động từng trái tim, trở thành tình cảm và ý
chí cách mạng. Cần xác định rèn luyện phẩm chất đạo đức
cho vận động viên là quá trình cảm hoá, lấy tâm của mình
để thu hút vận động viên, hoặc bằng thuyết phục, bằng
truyền đạt tình cảm của mình để vận động viên trong các
cuộc thi đấu nào cũng có đƣợc đầy đủ nghị lực và ý chí
giành chiến thắng. Có quản lý và giáo dục nhƣ vậy, vận
động viên sẽ luôn tự giác tập luyện và thi đấu, tạo cho họ
ngọn lửa nhiệt tình phấn đấu vì sự nghiệp thể dục thể thao
đất nƣớc.
Từ nhận thức đúng đến hành động đúng là một khoảng
cách lớn, do đó, trách nhiệm của ngành Thể dục thể thao và
mỗi HLV là phải quản lý và bồi dƣỡng, giáo dục vận động
viên có đƣợc trình độ văn hoá, ngoại ngữ, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống cao đẹp,
hƣớng tới mục đích cụ thể nhằm đạt đƣợc thành tích thi đấu
cao nhất và mang trong mình nhân cách của con ngƣời mới
Việt Nam XHCN.
Có thể khẳng định, kết quả của công tác phát triển giáo
dục - đào tạo, khoa học và công nghệ không chỉ tạo ra động
lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc,
mà còn hình thành thế hệ con ngƣời XHCN với phẩm chất
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đạo đức, thể lực, tâm lý và văn hoá ngang tầm đòi hỏi của
thời đại.
Văn hóa thể thao, cũng nằm chung trong văn hóa xã hội,
và việc xây dựng, bồi dƣỡng, vun đắp nền văn hóa thể thao
cao thƣợng theo lý tƣởng cao đẹp của phong trào Olympic
quốc tế, là vấn đề hàng đầu của thể thao nƣớc ta.
Để góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm và đề ra
đƣợc các giải pháp về giáo dục văn hóa trong thể thao cần
phải quán triệt thống nhất các quan điểm, nội dung đã đƣợc
nêu trong các chỉ thị của Đảng, Nhà nƣớc và của Ngành
nhƣ:
- Thông tri 03/TT-TW của Thƣờng vụ Bộ Chính trị ngày
02/04/1998 về tăng cƣờng lãnh đạo công tác thể dục thể
thao.
- Chỉ thị 36/CT-TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng
ngày 24 tháng 03 năm 1994 về công tác thể dục thể thao
trong giai đoạn mới.
- Chỉ thị 72 và 182 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban
Thể dục thể thao về nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức,
trình độ văn hoá và kiến thức cho vận động viên.
Điểm đáng lƣu ý là cấp Uỷ đảng các cơ sở và bản thân
mỗi HLV cần phải nhận thức đầy đủ quan điểm và nội
dung của các chỉ thị đƣợc Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban
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TDTT nêu rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân HLV, cán bộ
quản lý trong công tác huấn luyện và đào tạo vận động viên
thể thao đỉnh cao, với 3 nhiệm vụ quan trọng:
- Giáo dục vận động viên về tƣ tƣởng, tình cảm, lòng say
mê nghề nghiệp, phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp thể dục
thể thao.
- Bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức, lòng dũng cảm, sự kiên
trì, tính sáng tạo và tinh thần kỷ luật. Nâng cao trình độ
chuyên môn và kiến thức văn hoá, ngoại ngữ.
- Huấn luyện các môn thể thao, bảo đảm tốt kỹ, chiến
thuật, tâm lý, để vận động viên tham gia thi đấu đạt thành
tích cao, chiến thắng bản thân mình và chiến thắng đối
phƣơng.
Tóm lại: Giáo dục văn hóa thể thao có vai trò to lớn
trong việc hình thành ý thức, tình cảm cũng nhƣ các hành
vi đạo đức của con ngƣời, đặc biệt của vận động viên đội
tuyển quốc gia các môn thể thao - những tài năng thể thao
của đất nƣớc. Hiện nay, tăng cƣờng giáo dục đạo đức cho
vận động viên trong đội tuyển quốc gia các môn thể thao ở
nƣớc ta, hơn bao giờ hết, càng có ý nghĩa cực kỳ quan
trọng trong sự nghiệp cách mạng khi nƣớc ta bƣớc vào thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Văn hóa thể thao là một yêu cầu không thể thiếu ở mỗi
vận động viên, vì vậy phải giáo dục, bồi dƣỡng để mỗi vận
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động viên nhận thức đầy đủ và tự giác rèn luyện trong sự
nghiệp thể thao của mình với khẩu hiệu Olympic “Nhanh
hơn - cao hơn - mạnh hơn” và “Trung thực - đoàn kết - cao
thƣợng”.
4.2. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ THAO
CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao mang tính toàn vẹn.
Để hình thành và phát triển phẩm chất văn hóa thể thao cho
vận động viên đòi hỏi đồng thời phải tác động vào tất cả
các mặt của đời sống tâm lý cá nhân: nhận thức, ý chí, niềm
tin, tình cảm, kỹ năng hành động... Từ lý luận và thực tiễn
giáo dục ta có thể xác định các nhiệm vụ của quá trình giáo
dục văn hóa thể thao cho vận động viên nhƣ sau:
4.2.1. BỒI DƢỠNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA
VẬN ĐỘNG VIÊN VỀ VĂN VĂN HÓA THỂ THAO LÀM
CƠ SỞ CHO HÀNH ĐỘNG
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao trƣớc hết phải làm
cho vận động viên nhận thức đúng, đủ, chính xác các nội
dung khái niệm về tƣ tƣởng, đạo đức, văn hoá, thẩm mỹ,
quyền lợi, nghĩa vụ, bổn phận, các quy định, chuẩn mực
hành vi trong các quan hệ xã hội khi tham gia hoạt động thể
thao. Từ nhận thức đúng đắn, vận động viên mới có thể biết
và hành động nhƣ thế nào trong các tình huống của hoạt
động thể thao. Nhận thức làm kim chỉ nam cho hành động.
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Nếu có nhận thức đúng sẽ có cơ hội để dẫn đến hành động
đúng. Quá trình giáo dục văn hóa thể thao là quá trình giúp
vận động viên phát triển về mặt nhận thức từ chƣa biết đến
biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ biết những điều đơn giản
đến phức tạp hơn, cao hơn... để rồi biết vận dụng vào thực
tiễn hoạt động thể thao.
Chính quá trình vận dụng, trải nghiệm những điều đã thu
nhận đƣợc trong quá trình giáo dục lại củng cố nhận thức,
xây dựng đƣợc ý thức, niềm tin cho cá nhân vận động viên.
4.2.2. BỒI DƢỠNG NHỮNG TÌNH CẢM ĐÖNG
ĐẮN, LÀNH MẠNH PHÙ HỢP VỚI CÁC QUAN NIỆM,
CHUẨN MỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao, trên cơ sở làm cho
cá nhân có nhận thức đúng đắn sẽ hình thành thái độ, niềm
tin và tình cảm đúng. Thái độ, tình cảm là sự biểu hiện cụ
thể của quan điểm sống với những giá trị, chuẩn mực xã
hội và của bản thân. Từ nhận thức đến hành động phải có
sự thúc đẩy của tình cảm. Tình cảm - sức mạnh tinh thần to
lớn để chuyển hoá nhận thức thành hành động. Với vai trò
là động cơ thúc đẩy hành động, trong quá trình giáo dục
văn hóa thể thao cần phải bồi dƣỡng những tình cảm tốt
đẹp, đúng đắn cho vận động viên. Thực tiễn đời sống đã
cho thấy: có nhận thức đúng nhƣng do tình cảm sai lệch thì
chƣa chắc đã dẫn đến hành động đúng, có khi còn làm sai
lệch, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Ví nhƣ "yêu nên tốt, ghét
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nên xấu", "yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn
cũng vuông...". Để bồi dƣỡng, hình thành đƣợc những tình
cảm tốt đẹp cho vận động viên phải dựa vào cơ chế hình
thành tình cảm: tạo nhiều cơ hội nảy sinh các xúc cảm đồng
loại và đƣợc tổng hợp lại. Muốn vậy, các quan hệ giáo dục
(quan hệ sƣ phạm) huấn luyện viên - vận động viên phải tốt
đẹp, tạo đƣợc nhiều ấn tƣợng tình cảm ở vận động viên.
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao cũng cần chú ý uốn
nắn, sửa chữa, khắc phục những xúc cảm, tình cảm sai lệch,
thiếu trong sáng ở vận động viên.
4.2.3. RÈN LUYỆN HÌNH THÀNH THÓI QUEN THỂ
HIỆN VĂN HÓA THỂ THAO
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao không dừng lại ở
chỗ nhận thức nhƣ thế nào, mà phải dẫn đến đích là vận
động viên phải biết thể hiện nhận thức bằng hành động.
Hành vi văn hóa là bộ mặt văn hóa của cá nhân. Trong thực
tiễn nhiều khi không có sự thống nhất giữa nhận thức và
hành vi, nhƣ "nói hay, làm dở", "chỉ nói mà không làm",
hành động trái với nhận thức "nghĩ một đằng làm một nẻo".
Qua đây ta thấy: hình thành hành vi thói quen tức là hành
vi của cá nhân đã vững chắc trong mọi trƣờng hợp, là kết
quả của quá trình giáo dục, và cũng chính là kết quả của
việc thực hiện tốt hai khâu bồi dƣỡng nhận thức và tình
cảm trong quá trình giáo dục.
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Trong thực tiễn giáo dục vận động viên, cần căn cứ vào
nội dung và yêu cầu giáo dục cụ thể, vào đối tƣợng giáo
dục cụ thể mà vận dụng các nhiệm vụ của quá trình giáo
dục theo trình tự và mức độ khác nhau. Nhƣ vậy, trong quá
trình giáo dục văn hóa thể thao phải làm tốt cả ba nhiệm vụ
(nhận thức, tình cảm, hành vi). Tuy nhiên do tính không
đồng đều của sự hình thành, phát triển nhân cách ở mỗi cá
nhân vận động viên về nhận thức, tình cảm, hành vi thói
quen, nên có khi phải tập trung nhiều hơn vào một nhiệm
vụ trong một thời gian nhất định để giải quyết dứt điểm
nhiệm vụ đó. Mặt khác khi thực hiện nhiệm vụ này, đồng
thời lại có tác động đến nhiệm vụ khác trong quá trình giáo
dục. Ví dụ, khi ta giảng giải về một yêu cầu, một chuẩn
mực văn hóa, làm cho vận động viên nhận thức đƣợc nó thì
đồng thời cũng tác động đến việc hình thành tình cảm và có
phƣơng hƣớng trong hành vi.
Tóm lại: Ba nhiệm vụ nhận thức, tình cảm, hành vi thói
quen trong quá trình giáo dục văn hóa thể thao không tách
biệt nhau mà có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể thiếu
đƣợc nhiệm vụ nào bởi vì giáo dục là một quá trình toàn
vẹn. Khi vận dụng các nhiệm vụ của quá trình giáo dục văn
hóa thể thao đòi hỏi huấn luyện viên phải tuỳ theo đối
tƣợng, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục cụ thể, đối tƣợng và
hoàn cảnh cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp.
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4.3. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO
DỤC VĂN HÓA THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY
4.3.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ
THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN
HIỆN NAY
Quá trình đào tạo và bồi dƣỡng tài năng thể thao đƣợc
diễn ra trong nhiều năm với các giai đoạn đào tạo khác
nhau. Ở mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng và đƣợc
giải quyết bằng các phƣơng tiện, phƣơng pháp phù hợp. Do
vậy, vấn đề xác định nội dung giáo dục văn hóa thể thao
cho vận động viên trong từng giai đoạn đào tạo có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng.
Xuất phát từ đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm của giai đoạn
đào tạo vận động viên trẻ, chúng tôi cho rằng, mục tiêu
giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên các đội tuyển
thể thao quốc gia trong giai đoạn cách mạng hiện nay cần
tập trung vào một số điểm sau đây:
- Tạo ra lòng yêu thƣơng, tôn trọng phẩm giá, nhân cách
và giá trị lao động của con ngƣời. Đây là cơ sở của tình yêu
thƣơng gia đình, quê hƣơng, đất nƣớc Việt Nam, là cơ sở
của các hành động hƣớng thiện, nó phù hợp với truyền
thống văn hoá, tình cảm và đạo đức của dân tộc ta.
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- Xây dựng đƣợc tính văn hoá trong giao tiếp, ứng xử
với thày giáo, với HLV, với bạn tập, với đối thủ thể thao...
Giáo dục phong cách thể thao, ví dụ nhƣ: tƣ thế, tác phong,
cách đi đứng, cách chào khán giả, cách ra vào nơi thi đấu,
thái độ với trọng tài, thái độ lúc chiến thắng cũng nhƣ khi
thất bại sao cho có đƣợc bản sắc văn hoá riêng.
- Hình thành và củng cố truyền thống của thể thao Việt
Nam, truyền thống thể thao của quê hƣơng, của môn thể
thao, của câu lạc bộ thể thao... để phát triển hứng thú, kích
thích lòng say mê tập luyện, phát triển tài năng thể thao của
từng vận động viên.
- Tạo đƣợc ở vận động viên tinh thần quý trọng lao
động, tích cực và bền bỉ trong học tập và tập luyện, tinh
thần độc lập và sáng tạo. Đây là cơ sở để vận động viên
vƣợt qua đƣợc khó khăn và gian khổ trong học tập và rèn
luyện, độc lập và sáng tạo để giành thắng lợi trong thi đấu.
Giáo dục lối sống trong sạch, lành mạnh, tôn trọng kỷ luật.
Hình thành nếp sống phù hợp với yêu cầu của thể thao nhƣ
không dùng các chất kích thích, tôn trọng nội quy, quy tắc
của thể thao và xã hội.
- Xây dựng đƣợc các phẩm chất tâm lý chung và chuyên
môn cần thiết cho thể thao nhƣ: lòng dũng cảm, tính trung
thực, tinh thần quyết tâm trong tập luyện và thi đấu.
Để cụ thể hoá các mục tiêu giáo dục trên, việc nâng cao
nhận thức, thống nhất quan điểm và đề ra đƣợc các nội
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dung giáo dục đạo đức thể thao nhƣ đã đƣợc nêu trong Chỉ
thị 182 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao
là tạo nên sự đúng đắn, phù hợp trong công tác này của
ngành Thể dục thể thao và góp phần phục vụ “sự nghiệp
xây dựng dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh”, và góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.
Chỉ thị 182 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục
thể thao cụ thể hoá một số nội dung cơ bản trong công tác
giáo dục chính trị, tƣ tƣởng đạo đức cho Vận động viên
hiện nay nhƣ sau.
1) Hình thành hệ thống đào tạo vận động viên các cấp,
các ngành, có nội dung chƣơng trình đào tạo thống nhất,
nhất là đào tạo vận động viên các môn thể thao theo
chƣơng trình quốc gia.
2) Giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức phẩm chất cho
vận động viên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong từng
giai đoạn.
3) Giáo dục vận động viên mang tính toàn diện ở mọi
mặt cuộc sống là một quá trình phối hợp đa nhân tố mang
tính chất xã hội rộng lớn, do đó cần phải tạo ra một môi
trƣờng giáo dục lành mạnh có tác dụng lôi cuốn theo mục
đích đã định.
4) Mặt khác, cần nâng cao chất lƣợng HLV có đủ trình
độ chuyên môn và trình độ khoa học cần thiết.
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5) Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, HLV, vận
động viên về đƣờng lối, quan điểm của Đảng, luật pháp của
Nhà nƣớc về:
+ Pháp lệnh phòng và chống tham nhũng.
+ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
+ Pháp lệnh cán bộ, công chức.
+ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.
+ Các chỉ thị của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT.
+ Các nội quy, quy chế quản lý giáo dục vận động viên.
+ Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, của
Ngành trong công tác đào tạo vận động viên thể thao thành
tích cao.
+ Thông tin thời sự trong và ngoài nƣớc.
6) Quản lý và kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch huấn
luyện của HLV, nhất là chỉ tiêu huy chƣơng và thành tích
đã đề ra trong mỗi đợt tập huấn, mỗi đợt thi đấu.
7) Giáo dục vận động viên giữ gìn kỷ cƣơng, kỷ luật, lối
sống lành mạnh, thông qua việc chấp hành nội quy, quy
chế. Tổng kết đánh giá, nhận xét ƣu nhƣợc điểm gửi về địa
phƣơng nơi HLV, vận động viên công tác để có sự phối
hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và giáo dục.
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8) Xây dựng phòng truyền thống lƣu giữ những hiện vật,
những huy chƣơng của vận động viên xuất sắc để giáo dục
vận động viên trẻ sau này.
Theo quan điểm của nhiều nhà chuyên môn cho rằng: tài
năng thể thao là kết quả của sự phát triển cao nhất và thống
nhất chặt chẽ giữa năng lực thể thao và các phẩm chất đạo
đức, nhân cách của vận động viên. Do vậy, quá trình đào
tạo và bồi dƣỡng tài năng thể thao phải đƣợc tổ chức và
thực hiện nhƣ một quá trình sƣ phạm thống nhất giữa sự
phát triển các năng lực thể thao, năng lực trí tuệ và giáo dục
các phẩm chất đạo đức, nhân cách cho vận động viên. Đó là
quá trình chuẩn bị một cách có kế hoạch, hệ thống và lâu
dài nhằm đạt đƣợc các mục đích xã hội đặt ra cho thể thao.
Trong thời gian qua, cùng với những thành tựu đạt đƣợc
trong công cuộc đổi mới của đất nƣớc theo định hƣớng của
Đảng cộng sản Việt Nam, phong trào TDTT Việt Nam đã
có bƣớc phát triển toàn diện. TDTT đã góp phần tích cực
nâng cao sức khoẻ, giáo dục lối sống, từng bƣớc góp phần
làm phong phú đời sống văn hoá và tinh thần của nhân dân.
Đặc biệt trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, chúng ta đã
thu đƣợc những thành tích đáng khích lệ.
Tuy nhiên, những hiện tƣợng tiêu cực trong thể thao còn
khá phổ biến, đặc biệt là trong bóng đá, gần đây đã có
nhiều biểu hiện tiêu cực, nhiều hành vi phản thể thao đã
làm tổn thƣơng tình cảm của số đông quần chúng mến mộ
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thể thao, làm dƣ luận xã hội bất bình đã đƣợc đƣa ra công
luận và đang đƣợc các cơ quan pháp luật điều tra xem xét.
Kết quả khảo sát về trình độ học vấn của vận động viên
đã chỉ ra rằng, còn có nhiều vận động viên tuy có đẳng cấp
thể thao cao nhƣng trình độ học vấn và hiểu biết chung còn
hạn chế. Tất cả những điều đó đang trở thành những thách
thức đối với sự phát triển TDTT nƣớc ta.
Thực tế công tác đào tạo vận động viên ở nƣớc ta trong
những năm qua cho thấy nhiệm vụ giáo dục vận động viên
chƣa đƣợc quan tâm đầy đủ và đúng mức, chƣa đƣợc tiến
hành một cách có kế hoạch và hệ thống nhƣ việc giải quyết
các nhiệm vụ huấn luyện khác. Theo số liệu điều tra và kết
quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà chuyên
môn nhƣ: PGS. TS. Phạm Trọng Thanh, TS. Lƣơng Kim
Chung (1996) thì nguyên nhân dẫn đến tiêu cực bao gồm:
- Công tác quản lý, giáo dục không đầy đủ (83%).
- Kỷ luật không nghiêm (85%).
- Tƣ cách, năng lực và trách nhiệm của HLV, trọng tài,
ban tổ chức cuộc thi không đầy đủ (70%).
- Động cơ chạy theo vật chất đơn thuần (74%)...
Kiên quyết chống tiêu cực, đồng thời tìm ra các giải
pháp có hiệu quả để TDTT nƣớc ta phát triển lành mạnh và
vững chắc thực sự đã trở thành những đòi hỏi bức xúc của
xã hội đối với mỗi cán bộ làm công tác TDTT.
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Chỉ thị của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể
thao về việc tăng cƣờng công tác giáo dục phẩm chất chính
trị, đạo đức, nâng cao trình độ học vấn, tri thức văn hóa
chung và tri thức chuyên môn cho vận động viên, theo
chúng tô, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ thị này không
chỉ mang ý nghĩa thời sự, đáp ứng yêu cầu của xã hội đối
với TDTT, mà còn có ý nghĩa chiến lƣợc chỉ đạo công tác
đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, HLV, vận động viên,
trọng tài vững mạnh về chính trị, đạo đức và chuyên môn.
Hình thành một tinh thần thể thao Việt Nam giàu tính nhân
văn và đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế của TDTT
trong xã hội, để TDTT thực sự trở thành một bộ phận quan
trọng của chính sách kinh tế - xã hội, nhằm bồi dƣỡng và
phát huy nhân tố con ngƣời.
4.3.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VĂN HÓA
THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN TRONG GIAI
ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY
TDTT là một trong những loại hình văn hoá đƣợc nhân
dân toàn thế giới hâm mộ, vì TDTT vừa là phƣơng thức
phô trƣơng cái khoẻ, vẻ đẹp về thể chất, vừa là phƣơng
thức phô trƣơng cái khoẻ, vẻ đẹp về tinh thần, về tƣ tƣởng
của con ngƣời. Các loại hình TDTT còn là “ngôn ngữ
chung của nhân loại”, làm cho mọi ngƣời hiểu biết nhau,
giao lƣu với nhau đƣợc dễ dàng hơn. Nhƣ vậy đạo đức
trong thể thao mang tính tƣ tƣởng rất rõ ràng. Xét theo khía
259

cạnh tƣ tƣởng thì giáo dục văn hóa trong thể thao có một
vấn đề quan trọng là đấu tranh chống tƣ tƣởng cục bộ, địa
phƣơng, cá nhân; coi thƣờng lợi ích tập thể, lợi ích quốc
gia, dân tộc. Biểu hiện cụ thể của tƣ tƣởng này là:
- Vi phạm pháp luật của Nhà nƣớc và luật pháp quốc tế
trong lĩnh vực TDTT.
- Vi phạm đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng,
Nhà nƣớc trong đối ngoại (thái độ kỳ thị quốc gia, chủng
tộc, mầu da…) và đối nội, vi phạm chính sách đại đoàn kết
dân tộc (thái độ thiếu tôn trọng vận động viên là ngƣời các
dân tộc thiểu số, phân biệt thành phần kinh tế xuất thân).
- Phản bội lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Đây là hình
thức thể hiện nghiêm trọng nhất của tƣ tƣởng cục bộ, bản
vị, cá nhân chủ nghĩa. Những ngƣời có tƣ tƣởng này dễ bị
đồng tiền và các hình thức cám dỗ khác mua chuộc. Mà khi
đã bị mua chuộc thì họ có thể phản bội lợi ích quốc gia, lợi
ích dân tộc. Vì vậy, mục đích của nhiệm vụ giáo dục tƣ
tƣởng ở đây là làm cho các vận động viên thể thao thấy
đƣợc ý nghĩa thiêng liêng của lợi ích quốc gia, lợi ích dân
tộc; thấy đƣợc sự thống nhất giữa lợi ích chung với lợi ích
chân chính của gia đình, của cá nhân mà thể hiện qua thái
độ tôn trọng pháp luật và ý thức chính trị tích cực thông
qua những hành động thực tế của họ.
Chính vì vậy, việc giáo dục văn hóa thể thao, các phẩm
chất nhân cách cho vận động viên trẻ (trong tất cả các cơ sở
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đào tạo vận động viên) nói chung và cho vận động viên các
đội tuyển thể thao quốc gia nói riêng cần đáp ứng đƣợc các
yêu cầu sau đây:
- Một là: Phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu về giáo dục thế
hệ trẻ nƣớc ta theo định hƣớng của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều này rất quan trọng, bởi lẽ các vận động viên trẻ
nƣớc ta trƣớc hết sẽ trở thành những công dân của nƣớc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ phải có nghĩa vụ
đối với Tổ quốc, có trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia
đình và đối với bản thân, họ phải có khả năng hoà nhập với
cộng đồng, đồng thời họ cũng có quyền đƣợc hƣởng mọi
quyền lợi và cơ hội phát triển nhƣ mọi công dân khác. Vì
vậy, giáo dục đạo đức cách mạng cho vận động viên không
chỉ xuất phát từ mục đích của thể thao, mà còn mang ý
nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc. Vận động viên cần phải
đƣợc phát triển toàn diện, đặc biệt là các giá trị tinh thần
cao đẹp của dân tộc.
- Hai là: Phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu và đòi hỏi ngày
càng cao của nền thể thao thành tích cao XHCN.
Thể thao thành tích cao đòi hỏi ngày càng cao năng lực
trí tuệ và phẩm chất nhân cách của vận động viên. Lý luận
khoa học và thực tiễn công tác bồi dƣỡng và đào tạo tài
năng thể thao đã chứng minh rằng: chỉ có những vận động
261

viên có năng khiếu phù hợp với yêu cầu của môn thể thao,
thông minh, có đạo đức, có nhân cách và phẩm chất chính
trị, có ý chí cao mới có thể vƣợt qua những khó khăn, thực
hiện đƣợc những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong
tập luyện và thi đấu giành thành tích cao. Ví dụ, sau thất
bại của đội tuyển bóng đá Malaysia trƣớc đội tuyển bóng
đá Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tại SEA Games 19, ông
Bộ trƣởng Magatjiunid - trƣởng đoàn thể thao Malaysia đã
rút ra kết luận: “Đó là một bài học hay, một đội thi đấu vì
tiền trong khi đội kia thi đấu vì dân tộc”.
Tóm lại: Tăng cƣờng công tác giáo dục văn hóa trong
hoạt động TDTT không chỉ nhằm chống tiêu cực; mà còn
có ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là hình thành một tinh thần thể
thao Việt Nam mang tính nhân văn sâu sắc và đậm đà bản
sắc dân tộc; nâng cao vị thế của thể thao trong đời sống xã
hội… Để công tác giáo dục văn hóa trong hoạt động TDTT
đạt đƣợc 2 yêu cầu nhƣ đã nêu ở trên, chúng ta cần phải
tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
- Một là: Coi trọng việc giáo dục nâng cao trình độ văn
hoá, chuyên môn nghề nghiệp cho vận động viên. Tất cả
các cơ sở đào tạo tài năng thể thao đều phải bảo đảm đủ
điều kiện để vận động viên nào cũng đƣợc học văn hoá,
nghề nghiệp. Việc này hiện nay hầu hết các Trƣờng năng
khiếu - nghiệp vụ thể thao của các địa phƣơng; các Trung
tâm HLTTQG… đều đã thực hiện và đã có nhiều hình thức
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phối - kết hợp với các ngành hữu quan để bảo đảm công tác
giáo dục, nâng cao trình độ văn hoá chung cho vận động
viên có kết quả.
- Hai là: Tổ chức cho vận động viên tham gia thƣờng
xuyên các sinh hoạt tập thể và hoạt động xã hội phù hợp
nhƣ sinh hoạt đoàn thể (Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên,
Đảng…); tham gia hƣớng dẫn phong trào TDTT, các hoạt
động lao động công ích, các buổi giao lƣu - tiếp xúc với
ngƣời hâm mộ thể thao… Những hoạt động này chính là
hình thức giáo dục chính trị tốt nhất, dễ “thấm vào lòng
ngƣời” nhất, đạt hiệu quả, nâng cao nhận thức trách nhiệm
chính trị - xã hội cho vận động viên nhanh và bền vững
nhất.
- Ba là: Tổ chức các hoạt động tập thể để vận động viên
có dịp cùng trao đổi, nhận xét, đánh giá các hành vi của
đồng đội mình thể hiện trên đấu trƣờng, từ đó mỗi ngƣời tự
rút kinh nghiệm và có những hành vi, cách ứng xử đúng
chuẩn mực hơn trong thi đấu.
Thể thao Việt Nam hiện đang có những bƣớc chuyển
mình mạnh mẽ cả về chất và lƣợng; Đảng, Nhà nƣớc và
nhân dân luôn dành cho ngành TDTT sự quan tâm kịp thời,
sâu sắc. Mƣời năm trở lại đây, vị thế của Thể thao Việt
Nam luôn đƣợc củng cố và nâng cao trên các đấu trƣờng
khu vực, châu lục và bƣớc đầu đƣợc biết đến trên các đấu
trƣờng thế giới. Đào tạo đƣợc những tài năng thể thao đã
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khó, nhƣng làm sao để các tài năng đó trở thành một công
dân mẫu mực, một vận động viên chân chính còn khó hơn
nhiều. Đây là một công việc đòi hỏi sự phối kết hợp chặt
chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức trong xã hội. Hãy
để cho bạn bè quốc tế biết đến một Việt Nam cần cù, bất
khuất, trung thực và cao thƣợng. Lời dặn của Hồ Chủ tịch
mãi là ánh sáng soi đƣờng cho mọi thế hệ ngƣời Việt Nam
chúng ta “Vì lợi ích mƣời năm phải trồng cây. Vì lợi ích
trăm năm phải trồng ngƣời”.
4.4. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ
THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
4.4.1. KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VĂN
HÓA THỂ THAO
Phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể thao là cách thức hoạt
động chung và giao lƣu giữa huấn luyện viên, tập thể vận
động viên và từng cá nhân vận động viên nhằm làm cho
mỗi vận động viên lĩnh hội đƣợc nền văn hóa thể thao của
thế giới và của dân tộc để trở thành một nhân cách toàn vẹn
về mặt văn hóa thể thao.
Hiểu theo nghĩa rộng, phƣơng pháp giáo dục văn hóa
thể thao bao gồm các con đƣờng, các phƣơng tiện, các
hình thức tổ chức, các biện pháp tác động sƣ phạm của
huấn luyện viên đến mặt văn hóa thể thao trong nhân cách
vận động viên.
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Nói cách khác, phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể thao
là phƣơng thức hoạt động gắn bó với nhau của huấn luyện
viên và vận động viên nhằm giải quyết những nhiệm vụ
hình thành mặt văn hóa trong nhân cách vận động viên thể
thao. Đó là những phƣơng thức tác động của nhà sƣ phạm
thể thao và của tập thể đến vận động viên nhằm hình thành
ý thức, bồi dƣỡng tình cảm, rèn luyện kỹ xảo và thói quen
hành vi văn hóa của nhân cách vận động viên thể thao.
4.4.2. HỆ THỐNG PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VĂN
HÓA THỂ THAO
Căn cứ lý luận giáo dục chung và đặc điểm của quá
trình giáo dục văn hóa thể thao, có thể phân loại các
phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể thao thành ba nhóm cơ
bản sau đây.
4.4.2.1. Nhóm các phƣơng pháp hình thành ý thức về
văn hóa thể thao
Nhóm phƣơng pháp hình thành ý thức về văn hóa thể
thao là nhóm phƣơng pháp giáo dục tác động lên nhận thức
và tình cảm của vận động viên nhằm hình thành những khái
niệm, biểu tƣợng và niềm tin đúng đắn về văn hóa thể thao,
tạo điều kiện cho vận động viên có tƣ tƣởng đúng, có tình
cảm đẹp, làm cơ sở cho việc hình thành những hành vi thói
quen tốt. Trong công tác giáo dục văn hóa thể thao, nhóm
các phƣơng pháp hình thành ý thức là nhóm phƣơng pháp
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cơ bản vì nó là con đƣờng quan trọng để biến ý thức xã hội
thành ý thức của cá nhân vận động viên, biến những yêu
cầu của xã hội thành nhu cầu của bản thân, động viên, thúc
đẩy cá nhân hành động đáp ứng những yêu cầu, chuẩn mực
của xã hội.
Mục tiêu cơ bản của nhóm phƣơng pháp hình thành ý
thức là huấn luyện viên đƣa lý luận (lý luận đạo đức, lý
luận thẩm mỹ, pháp luật...) vào ý thức của vận động viên,
giúp các em khái quát những kinh nghiệm của bản thân
thành những biểu tƣợng, khái niệm và niềm tin về đạo đức,
thẩm mỹ; cụ thể hoá các khái niệm, chuẩn mực đã thu đƣợc
trong cuộc sống; có động cơ và thái độ đúng đắn với các
chuẩn mực và hành vi phù hợp với nhận thức và tình cảm
của bản thân. Muốn vậy, huấn luyện viên phải hình thành ở
vận động viên những hiểu biết về các quy tắc xã hội của
hành vi, giúp các em có niềm tin và mong muốn thực hiện
hành vi, biến hành vi thành thói quen.
Nhóm phƣơng pháp hình thành ý thức về văn hóa thể
thao bao gồm:
a. Phương pháp đàm thoại:
Đàm thoại là phƣơng pháp giáo dục đƣợc thực hiện chủ
yếu bằng cách trao đổi ý kiến và quan điểm giữa huấn
luyện viên với vận động viên và giữa vận động viên với
nhau về một chủ đề nào đó có liên quan đến đời sống, tập
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luyện, thi đấu. Đàm thoại có thể đƣợc tiến hành giữa huấn
luyện viên với vận động viên, giữa huấn luyện viên với các
thành viên trong nhóm, trong tập thể vận động viên. Ƣu
điểm đặc biệt của phƣơng pháp đàm thoại là thông qua đàm
thoại huấn luyện viên có thể kịp thời nắm bắt những tâm tƣ,
tình cảm, vốn kinh nghiệm của từng vận động viên để trên
cơ sở đó có những tác động giáo dục thích hợp và cần thiết
đối với các em.
* Đàm thoại có thể diễn ra theo hai cách: đàm thoại tự
nhiên và đàm thoại theo chủ đề.
Đàm thoại tự nhiên: là cuộc đàm thoại đƣợc dẫn đến một
cách tự nhiên, không tập trung vào một chủ đề nhất định.
Trong cuộc đàm thoại này các ý kiến thƣờng đƣợc bộc lộ
trong những bối cảnh không đƣợc chuẩn bị trƣớc, diễn ra
trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày, qua các
cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa huấn luyện viên và vận động
viên trong và ngoài giờ tập.
Đàm thoại theo chủ đề: là loại đàm thoại mà những câu
hỏi của chúng đƣợc xoay quanh một chủ đề nhất định.
Muốn đàm thoại có hiệu quả, huấn luyện viên cần quan tâm
đến nội dung chủ đề cần trao đổi với học sinh, cần phải
chuẩn bị kỹ các câu hỏi, các vấn đề, sự kiện để thông báo
cho vận động viên. Chủ đề đàm thoại cần thông báo trƣớc
để vận động viên có thời gian chuẩn bị ý kiến và quan điểm
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của mình. Chủ đề đàm thoại thƣờng là những sự kiện mang
nội dung chính trị, đạo đức thẩm mỹ, thể hiện các mặt khác
nhau của hoạt động thể thao, gắn liền với cuộc sống và hoạt
động của vận động viên. Đề tài chọn thảo luận phải mang
tính thiết thực, tập trung vào các vấn đề bức xúc trong cuộc
sống, tập luyện, thi đấu… trong quan hệ với huấn luyện
viên, với đồng đội, với gia đình và những ngƣời xung
quanh.
Khi tiến hành đàm thoại, huấn luyện viên cần phát huy
tính tích cực của vận động viên vào việc phân tích và đánh
giá các sự kiện, các hành vi xảy ra trong tập luyện, thi đấu,
giúp các em tự rút ra những kết luận phù hợp. Trong đàm
thoại, thái độ của những ngƣời tham gia rất quan trọng, nó
có thể thúc đẩy ngƣời khác phản ứng tích cực, mạnh dạn
bày tỏ chính kiến của mình hoặc làm cho không khí nặng
nề, mọi ngƣời không muốn tham gia hoặc tham gia một
cách hình thức. Muốn thảo luận thành công, huấn luyện
viên cần biết cách bộc lộ quan điểm và tình cảm của mình
trong quá trình đàm thoại, khéo léo khêu gợi vận động viên
để họ tự rút ra những quan điểm phù hợp với các giá trị đạo
đức, thẩm mỹ.
* Đàm thoại có thể diễn ra dưới hình thức cá nhân có
thể diễn ra dưới hình thức tập thể
Dƣới hình thức cá nhân: huấn luyện viên đàm thoại riêng
với từng vận động viên. Hình thức này giúp huấn luyện
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viên hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh và cá tính của vận động
viên, về những vấn đề cụ thể chƣa đƣợc giải quyết trong
nhận thức, tƣ tƣởng và tình cảm của các em, nhất là những
vấn đề thầm kín, khó nói trƣớc tập thể. Đàm thoại riêng chỉ
có hiệu quả khi giữa vận động viên và huấn luyện viên có
quan hệ tốt đẹp, khi họ tin tƣởng vào huấn luyện viên và
mong muốn huấn luyện viên chia sẻ và tháo gỡ những băn
khoăn thắc mắc cho họ.
Đàm thoại tập thể: đƣợc phát triển thành hai mức độ
thảo luận và tranh luận. Thảo luận là hình thức đặc biệt của
đàm thoại trong đó huấn luyện viên tổ chức sự trao đổi giữa
vận động viên với nhau, tạo điều kiện cho mỗi thành viên
trong tập thể đóng góp ý kiến và tìm ra cách giải quyết về
một vấn đề nào đó. Thông qua thảo luận, vận động viên có
thể giúp nhau đi sâu phân tích những khía cạnh khác nhau
của vấn đề, từ đó các em có đƣợc nhận thức, thái độ, niềm
tin đúng đắn. Mức độ cao của thảo luận là tranh luận. Tranh
luận dựa trên sự va chạm các ý kiến, các quan điểm khác
nhau, có khi đối lập nhau. Nhờ đó các em nâng cao đƣợc
tính khái quát, tính vững vàng và mềm dẻo của các quan
điểm, kiến thức về các chuẩn mực đã tiếp thu. Tranh luận là
phƣơng pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi đầu thanh niên,
lứa tuổi say mê tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời, lứa tuổi
muốn có sự cọ xát về quan điểm, về chính kiến để tìm ra
chân lý. Vì thế, trong tranh luận, vận động viên không chỉ
phát biểu quan điểm của mình, mà còn phát hiện ra những
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điểm mạnh và điểm yếu trong quan niệm và cách bảo vệ
quan niệm, đƣa ra các luận chứng để bác bỏ sai lầm và
khẳng định chân lý.
Huấn luyện viên có thể tham gia vào cuộc thảo luận và
tranh luận của vận động viên với tƣ cách là ngƣời dẫn dắt,
gợi ý và định hƣớng cho vận động viên những vấn đề cần
tranh luận và giải quyết, nhƣng tuyệt đối không đƣợc vội
vẽ phê phán, tán dƣơng hoặc phủ nhận những quan điểm
sai lầm của vận động viên, buộc học sinh phải chấp nhận
những quan điểm của mình. Những huấn luyện viên có
kinh nghiệm thƣờng biết chờ đợi, nhiệt tình và chân thành,
tạo điều kiện cho học sinh trình bày quan điểm của mình để
trên cơ sở đó đƣa ra cách lý giải phù hợp, làm cho các em
chấp nhận nội dung của chuẩn mực không phải bằng uy
quyền mà bằng chính những hiểu biết và niềm tin của bản
thân.
Kết thúc đàm thoại, nhà giáo dục cần tạo điều kiện cho
vận động viên nêu bật những nội dung chính, những kết
luận quan trọng về những vấn đề đƣợc trao đổi, thảo luận,
hƣớng dẫn các em đề ra đƣợc các chƣơng trình cụ thể để
thực hiện chuẩn mực hành vi đã đƣợc thống nhất.
b. Phương pháp giảng giải
Giảng giải là phƣơng pháp giáo dục trong đó huấn luyện
viên dùng lời nói để thông báo, phân tích, giải thích, chứng
minh tính đúng đắn của các chuẩn mực đã đƣợc xã hội quy
270

định. Trọng tâm của giảng giải là cung cấp thông tin về sự
kiện và chuẩn mực hành vi giúp vận động viên nắm vững ý
nghĩa, nội dung và cách thực hiện những nguyên tắc và
chuẩn mực về văn hoá, đạo đức và lối sống, hình thành
niềm tin và mong muốn thực hiện chúng. Giảng giải
thƣờng tiến hành trong trƣờng hợp vận động viên không
nhận thức đƣợc những điều cần phải làm và những việc cần
phải tránh. Nói nhƣ Xukhômlinxki là giúp ngƣời đƣợc giáo
dục nhận ra điều "cần phải" và ý thức về chúng.
Hiệu quả của phƣơng pháp giảng giải phụ thuộc vào việc
chuẩn bị nội dung và các biện pháp tiến hành phƣơng pháp
này của huấn luyện viên. Chuẩn bị tốt nội dung vấn đề cần
giảng giải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phƣơng
pháp này. Nội dung giảng giải là những nguyên tắc, những
chuẩn mực, những giá trị về đạo đức thẩm mỹ trong thể
thao cần phải hình thành cho vận động viên, làm cho các
em hiểu đƣợc ý nghĩa của chuẩn mực và cách thức thực
hiện chúng. Nói chung chuẩn mực phải hấp dẫn, lôi cuốn
đƣợc sự chú ý của ngƣời nghe, gắn liền với thực tiễn đất
nƣớc, với cuộc sống và hoạt động thể thao, gắn với kinh
nghiệm sống của các em. Nội dung giảng giải cần tập trung
giải thích và làm rõ ba vấn đề: Chuẩn mực đó là gì? Tại sao
phải thực hiện chúng? và thực hiện chúng nhƣ thế nào? Tuy
nhiên, trong thực tiễn, tuỳ theo nội dung chuẩn mực, đặc
điểm lứa tuổi và sự hiểu biết của vận động viên, huấn luyện
viên cần xác định các nội dung giảng giải cho phù hợp.
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Huấn luyện viên có thể vận dụng các phƣơng pháp
thuyết trình, giảng giải trong huấn luyện vào việc hình
thành các khái niệm về đạo đức, văn hoá, thẩm mỹ cho vận
động viên. Tuy nhiên, khi tiến hành giảng giải các nội dung
giáo dục cần đảm bảo tính thuyết phục của các luận chứng,
tính hệ thống chặt chẽ của cấu trúc nội dung.
Thái độ của ngƣời giảng phải chân thực, tránh cách nói
khuôn sáo, khoa trƣơng, dài dòng. Hiệu quả của giảng giải
không những phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm sống, trình
độ tƣ tƣởng, đạo đức của huấn luyện viên mà còn phụ thuộc
vào uy tín, thái độ của huấn luyện viên đối với vận động
viên cũng nhƣ phụ thuộc vào tình cảm, nghệ thuật diễn đạt,
tính rõ ràng và ngôn ngữ của huấn luyện viên. Vận động
viên chỉ chấp nhận và hƣởng ứng các chuẩn mực hành vi khi
họ biết rằng chính huấn luyện viên cũng đồng cảm, xúc
động và tin tƣởng vào vấn đề đang đƣợc trình bày.
Kết thúc giảng giải, huấn luyện viên viên cần đƣa ra các
kết luận gắn gọn, xúc tích về các chuẩn mực để vận động
viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ hình dung và vận dụng trong thực
tiễn. Huấn luyện viên cũng có thể khuyến khích vận động
viên trình bày tóm tắt và đƣa chuẩn mực mới học đƣợc vào
hệ thống các chuẩn mực đã có.
c. Phương pháp nêu gương
Phƣơng pháp thuyết phục có thể đƣợc thực hiện bằng sự
mẫu mực của bản thân huấn luyện viên, của những ngƣời
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lớn, bạn bè, những ngƣời đƣợc vận động viên ngƣỡng mộ
và mong muốn noi theo, làm theo. Trong công tác giáo dục,
việc sử dụng tấm gƣơng tốt làm phƣơng tiện để giáo dục sẽ
làm cho các chuẩn mực và hành vi xã hội trở nên cụ thể,
trực quan và có tính thuyết phục hơn. Giáo dục bằng lời sẽ
giảm giá trị nếu nó không đƣợc thuyết phục và chứng mình
bằng những tấm gƣơng ngƣời thật, việc thật cụ thể, sinh
động.
Nêu gƣơng là phƣơng pháp giáo dục trong đó huấn
luyện viên dùng những tấm gƣơng sáng của cá nhân hoặc
tập thể hoặc bằng hành động của chính bản thân mình nhƣ
là một mẫu mực để kích thích vận động viên cảm phục, noi
theo và làm theo những gƣơng đó nhằm đạt đƣợc mục đích
giáo dục đã đề ra.
Điều quan trọng trong phƣơng pháp nêu gƣơng đối với
huấn luyện viên là sự lựa chọn và sử dụng tấm gƣơng để
giáo dục vận động viên. Huấn luyện viên cần căn cứ vào
mục tiêu và nội dung giáo dục mà lựa chọn tấm gƣơng điển
hình để giáo dục các em. Việc nêu những tấm gƣơng tốt về
những vận động viên vƣợt khó dành thắng lợi trong thi đấu
là điều rất quan trọng. Khi sử dụng phƣơng pháp nêu
gƣơng, điều quan trọng là phải giúp vận động viên có cách
cƣ xử và thái độ đúng đắn với mọi hành vi cử chỉ của
những ngƣời xung quanh; tiếp thu và học tập cái tốt, lên án
và phê phán cái xấu. Vì thế, phƣơng pháp này sẽ có hiệu
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quả hơn nếu huấn luyện viên viên biết phối hợp giữa nêu
gƣơng với giải thích đàm thoại về các chuẩn mực và hành
vi xã hội.
Tấm gƣơng của chính bản thân huấn luyện viên là yếu tố
có vị trí đặc biệt trong giáo dục bằng nêu gƣơng. Nếu nhƣ
việc làm và lối sống của huấn luyện viên không đi đôi với
lời nói, hoặc lời nói cũng sai trái thì đó là nguyên nhân dẫn
đến sự bất lực và không có hiệu quả trong công tác giáo
dục. Vì thế, huấn luyện viên không chỉ "nêu gƣơng" của
những ngƣời khác, mà bản thân mình phải "làm gƣơng"
sáng cho vận động viên noi theo. Tấm gƣơng sống của
huấn luyện viên viên có sức mạnh thuyết phục hơn mọi lời
giải thích và động viên của họ đối với vận động viên.
4.4.2.2. Nhóm phƣơng pháp tổ chức hoạt động và
hình thành kinh nghiệm ứng xử văn hóa trong hoạt
động thể thao
Quá trình giáo dục văn hóa thể thao không chỉ nhằm
hình thành cho vận động viên những nhận thức, niềm tin về
các chuẩn mực văn hóa trong thể thao, điều quan trọng hơn
là nó phải đƣợc thể hiện bằng hành vi, thói quen cụ thể. Để
làm đƣợc việc này, quá trình giáo dục không chỉ tác động
lên ý thức mà còn tác động đến hành vi. Giáo dục là sự
thống nhất giữa ý thức và hành vi, là quá trình biến những
yếu tố nhận thức, tình cảm thành hành vi, biến những hành
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vi, những kinh nghiệm ứng xử xã hội thành thói quen văn
hoá cho vận động viên.
Mục đích chủ yếu của nhóm phƣơng pháp này là hình
thành ở vận động viên những hành vi phù hợp với các
chuẩn mực của văn hóa thể thao, hình thành những phẩm
chất nhân cách và hành vi thói quen.
Việc hình thành các hành vi thói quen phù hợp với các
chuẩn mực văn hóa thể thao trong phƣơng pháp này không
phải bằng nghe, bằng nhìn mà chủ yếu bằng cách tham gia
vào các hoạt động, các quan hệ phong phú đa dạng (hoạt
động tập luyện thể thao, hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể,
hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí...). Thông qua
việc tiến hành các hoạt động và tham gia vào các mối quan
hệ xã hội mà ở vận động viên sẽ hình thành những hành vi
mới, điều chỉnh những hành vi đã có cho phù hợp với các
chuẩn mực văn hóa thể thao, hình thành niềm tin và thói
quen phù hợp với những quy định của hoạt động thể thao.
Nhóm phƣơng pháp này bao gồm: phƣơng pháp đòi hỏi sƣ
phạm, phƣơng pháp tập thói quen và phƣơng pháp rèn
luyện.
a. Phương pháp yêu cầu văn hóa
Yêu cầu văn hóa là một phƣơng pháp giáo dục trong đó
huấn luyện viên nêu lên những yêu cầu, những đòi hỏi đối
với tập thể và cá nhân vận động viên, tổ chức và giám sát
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việc thực hiện các yêu cầu đó ở vận động viên nhằm đạt
đƣợc các mục tiêu giáo dục đã đề ra. Phƣơng pháp yêu cầu
văn hóa bao gồm nhiều hoạt động phối hợp giữa huấn
luyện viên và vận động viên, trong đó huấn luyện viên nêu
lên những yêu cầu về mặt giáo dục; biến những yêu cầu đó
thành yêu cầu của chính bản thân vận động viên; tổ chức,
giám sát, điều chỉnh vận động viên thực hiện các yêu cầu
đó một cách tự giác, độc lập, sáng tạo.
Những yêu cầu của huấn luyện viên thực chất là hệ
thống các quy định và các chuẩn mực văn hóa thể thao đòi
hỏi vận động viên phải tuân theo trong khi tham gia các
hoạt động và các mối quan hệ hàng ngày. Hệ thống các
chuẩn mực đó thƣờng đƣợc cụ thể hoá dƣới dạng:
- Các quy tắc, quy định về hoạt động của vận động viên
(những quy định trong sinh hoạt, trong tập luyện, thi đấu,
vui chơi giải trí...).
- Các quy tắc ứng xử của vận động viên trong quan hệ
với những ngƣời đƣợc tiếp xúc hàng ngày (huấn luyện
viên, cán bộ công nhân viên trong cơ sở đào tạo, các vận
động viên khác...).
- Những quy định về hành vi đối với tập thể, với các tổ
chức xã hội, cơ quan... Xác định những yêu cầu và biến nó
thành những đòi hỏi đối với vận động viên là công việc đầu
tiên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho các em.
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A.X. Macarenko đã nhấn mạnh: “Nếu không nêu lên những
đòi hỏi chân thành, công khai, thuyết phục, nồng nhiệt,
cƣơng quyết thì không thể bắt đầu tiến hành việc giáo dục
tập thể đƣợc…”
Việc đầu tiên khi thực hiện phƣơng pháp này là xác
định nội dung của những yêu cầu văn hóa. Nội dung đòi
hỏi cần xuất phát từ nhiệm vụ giáo dục, từ tình hình thực
tiễn của tập thể có tính đến đặc điểm và trình độ phát triển
của vận động viên. Chúng phải mang tính cụ thể, rõ ràng,
đƣợc cụ thể hoá thành các yêu cầu cụ thể và tỉ mỉ hơn để
vận động viên có thể nhận thức và hành động phù hợp với
các yêu cầu đã đề ra. Những yêu cầu phải chỉ rõ những
việc cần phải làm, những việc nên làm, những việc cần
phải tránh. Cũng không nên đặt ra các yêu cầu cao quá
mức, ngƣợc lại cũng không nên đƣa ra những yêu cầu mà
vận động viên thực hiện quá dễ dàng, không đòi hỏi họ cố
gắng vƣơn lên về mặt ý chí. Trọng tâm của yêu cầu văn
hóa là xây dựng đƣợc những bản nội quy, những quy định
về nền nếp sinh hoạt, tập luyện, thi đấu, rèn luyện, tu
dƣỡng của vận động viên.
Khi đã đề ra đƣợc yêu cầu, cần thiết phải tổ chức thực
hiện các biện pháp nhằm biến yêu cầu thành đòi hỏi đối với
vận động viên, làm cho vận động viên biến các yêu cầu
giáo dục của huấn luyện viên thành chính những yêu cầu
của bản thân mình và quyết tâm thực hiện chúng. Công
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việc này đòi hỏi huấn luyện viên ngay từ giai đoạn huấn
luyện ban đầu phải phổ biến đến từng vận động viên, tạo
điều kiện cho các em và tập thể có thời gian học tập thảo
luận kỹ về các quy chế, quy định, nội quy của tập thể.
Không nên đƣa ra quá nhiều yêu cầu hoặc yêu cầu quá cao
so với khả năng thực hiện của vận động viên. Yêu cầu văn
hóa sẽ đƣợc thực hiện tốt hơn nếu huấn luyện viên phát huy
đƣợc tính tích cực độc lập sáng tạo của tập thể và mỗi vận
động viên trong quá trình thực hiện những yêu cầu đó. Dƣ
luận tập thể tích cực sẽ tạo nên áp lực thúc đẩy hoạt động
của các thành viên. Nên đề cao vai trò tự quản của vận
động viên kết hợp với việc tăng cƣờng các biện pháp kiểm
tra đánh giá, kịp thời phát hiện và uốn nắn các lệch lạc có
thể xảy ra.
b. Phương pháp tập thói quen
Thói quen là những cử chỉ và hành động ổn định trở
thành nhu cầu của con ngƣời, mà nếu nhu cầu đó không
đƣợc thoả mãn, con ngƣời cảm thấy khó chịu, bứt rứt,
không yên. Thói quen là bản tính thứ hai của con ngƣời, nó
làm cho hành động của cá nhân mang tính tự nhiên, ổn
định, bền vững và đặc trƣng cho mỗi cá nhân. Nhờ có kỹ
xảo và thói quen mà hành vi của cá nhân mang tính tự
nhiên, hành động mang tính dứt khoát, quả quyết. Có thói
quen tốt phù hợp và những thói quen xấu không phù hợp
với các chuẩn mực xã hội. Đối với vận động viên thể thao,
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cần xoá bỏ thói quen không phù hợp, hình thành những thói
quen, hành vi phù hợp với các chuẩn mực văn hóa thể thao
thể hiện trong mối quan hệ giữa vận động viên với huấn
luyện viên, với đồng đội, bạn bè, đối thủ thi đấu… thể hiện
trong cuộc sống, tập luyện, thi đấu thể thao.
Muốn có đƣợc thói quen, vận động viên không chỉ phải
hình dung rõ nét các hành vi mang tính chuẩn mực văn hóa
dƣới dạng khái quát, mà quan trọng hơn là phải trải qua
một quá trình luyện tập hành vi đó theo những cách nhất
định. Vì thế phƣơng pháp tập thói quen là phƣơng pháp
giáo dục trong đó nhà giáo dục tổ chức cho vận động viên
lặp đi lặp lại có tổ chức, thƣờng xuyên những hành động cử
chỉ dƣới dạng khác nhau trong các tình huống tƣơng tự,
làm cho hành động đó trở thành nhu cầu và thói quen tốt
của vận động viên.
Để thực hiện phƣơng pháp này, huấn luyện viên cần
thực hiện tốt các nội dung sau:
- Xác định những thói quen cần phải hình thành cho vận
động viên, bởi vì trong thực tiễn giáo dục, vận động viên
tham gia vào nhiều hoạt động với các mối quan hệ khác
nhau, nếu những hành động đƣợc tiến hành thƣờng xuyên
liên tục trong những điều kiện nhất định sẽ trở thành thói
quen. Thói quen cần hình thành cho vận động viên phải là
những hành vi có tính phổ biến, đƣợc cá nhân sử dụng
thƣờng xuyên hàng ngày trong hoạt động cũng nhƣ trong
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ứng xử với những ngƣời xung quanh. Những hình thái ứng
xử mang tính khái quát, mềm dẻo, ổn định trong các tình
huống ít thay đổi (ăn ở hợp vệ sinh, những ứng xử trong
giao tiếp, trong tập luyện, thi đấu...) nếu đƣợc luyện tập
thƣờng xuyên sẽ trở nên ổn định, vững chắc, đặc trƣng cho
cá nhân.
- Cần làm cho vận động viên nắm vững mẫu hành vi cần
đƣợc hình thành. Huấn luyện viên cần giới thiệu cho các
em những quy tắc hành vi ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu, trên
cơ sở đó phân tích và làm rõ mẫu hành vi thói quen này.
Chỉ cho vận động viên thấy rõ những hành động và thao tác
nào các em đã thực hiện đƣợc tốt, hoặc thực hiện còn khó
khăn. Khi giải thích và hƣớng dẫn vận động viên, huấn
luyện viên có thể sử dụng băng hình, đƣa ra các ví dụ cụ
thể hoặc huấn luyện viên làm mẫu cho vận động viên quan
sát và thực hiện theo mẫu.
- Khi đã nắm đƣợc mẫu của hành vi, cần cho vận động
viên tiến hành luyện tập đều đặn và thƣờng xuyên bằng
cách đặt ra cho các em những nhiệm vụ, những yêu cầu có
ý nghĩa thực tiễn, gắn liền với việc giải quyết các nhiệm vụ
cụ thể. Tuy nhiên, công việc này cần đƣợc duy trì thƣờng
xuyên, đòi hỏi việc thực hiện sinh hoạt phải theo chế độ và
nền nếp nhất định.
c. Phương pháp rèn luyện
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Phƣơng pháp tập thói quen và phƣơng pháp rèn luyện có
điểm giống nhau là đều hình thành những hành vi thói quen
của ngƣời đƣợc giáo dục thông qua hoạt động và bằng hoạt
động nên giữa chúng chỉ có sự phân biệt tƣơng đối. Phƣơng
pháp tập thói quen chú ý đến việc hình thành các hành vi
thói quen có văn hóa còn phƣơng pháp rèn luyện lại quan
tâm nhiều đến các phẩm chất nhân cách và ý chí của vận
động viên, quan tâm đến việc tổ chức cho vận động viên
thể hiện ý thức, tình cảm của mình về các chuẩn mực văn
hóa trong các tình huống đa dạng của hoạt động thể thao.
Vì vậy, phƣơng pháp tập thói quen thƣờng đƣợc sử dụng
trong những điều kiện ít thay đổi, còn phƣơng pháp rèn
luyện thƣờng đƣợc sử dụng trong các tình huống ít nhiều
có sự biến đổi khác nhau, làm cho vận động viên bộc lộ
những phẩm chất, đòi hỏi ở họ phải có sự cố gắng mới thực
hiện đƣợc. Chẳng hạn, muốn hình thành và củng cố tính
kiên trì ở vận động viên, cần phải đặt các em vào những
hoàn cảnh có vấn đề để các em phải khắc phục nhằm hoàn
thành nhiệm vụ. Thực hiện hành vi ứng xử nhiều lần trong
các điều kiện giống nhau nhằm hình thành thói quen, còn
thực hiện hành động trong nhiều tình huống khác nhau với
mức độ thuận lợi và khó khăn khác nhau nhằm hình thành
ý chí khắc phục khó khăn là đặc điểm cơ bản của rèn luyện.
Cũng nhƣ tập thói quen, phƣơng pháp rèn luyện cũng
phải yêu cầu vận động viên thực hiện nhiều lần những hành
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động phù hợp với các khuôn mẫu ứng xử. Các hành vi này
không thực hiện một cách máy móc mà nó gắn liền với tình
cảm, ý chí, nhu cầu và động cơ hoạt động của cá nhân
trong những tình huống khác nhau của đời sống. Muốn
thực hiện phƣơng pháp này cần thực hiện tốt yêu cầu sau:
- Tổ chức các tình huống, các điều kiện để vận động
viên tham gia giải quyết chúng bằng các hành động tích
cực, phù hợp với các chuẩn mực và đạo đức thể thao. Tình
huống mà huấn luyện viên lựa chọn có thể là các hoạt động
gắn liền với thực tiễn hoạt động thể thao nhƣ các tình
huống xung đột tâm lý với đối thủ trong thi đấu, tình huống
quá khích của cổ động viên... Tuỳ theo phẩm chất cần giáo
dục cho vận động viên mà huấn luyện viên có thể lựa chọn
các tình huống và hoạt động cho phù hợp. Chẳng hạn,
muốn giáo dục tính kiên trì cần đƣa vận động viên vào các
hoạt động đòi hỏi phải có tính kiên trì.
- Rèn luyện sẽ phát huy đƣợc hiệu quả khi vận động viên
ý thức đƣợc nhiệm vụ của mình, tự mình đề ra các hoạt
động, có kế hoạch và quyết tâm thực hiện chúng. Huấn
luyện viên cần hƣớng dẫn vận động viên và tập thể vận
động viên, đề ra những kế hoạch phù hợp, động viên
khuyến khích các em quyết tâm thực hiện những kế hoạch
đã vạch ra.
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4.4.2.3. Nhóm các phƣơng pháp kích thích hoạt động
và điều chỉnh hành vi ứng xử của vận động viên
Nhóm phƣơng pháp này có khả năng to lớn trong việc
động viên vận động viên phát huy mọi sức lực và tinh
thần, thể chất, tình cảm và trí tuệ để đạt hiệu quả cao nhất
trong việc thể hiện là ngƣời vận động viên có văn hóa thể
thao. Đặc điểm cơ bản của nhóm phƣơng pháp này là dựa
trên kết quả hành vi mà vận động viên đã thực hiện trƣớc
đây để phát huy tính tích cực của họ vào các hoạt động
thực tiễn. Khuyến khích, động viên, lôi cuốn lòng nhiệt
tình tham gia vào hoạt động mà vận động viên đã đạt đƣợc
những thành quả nhất định. Khắc phục, ngăn ngừa, uốn
nắn hay trách phạt đối với những biểu hiện tiêu cực trong
hoạt động thể thao.
Chức năng của nhóm phƣơng pháp này là khuyến khích,
củng cố, điều chỉnh hành vi của vận động viên, tạo ra
những tiền đề tâm lý thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ
mới trên cơ sở những hoạt động trƣớc đây ở các em. Những
phƣơng pháp có hiệu lực khuyến khích, điều chỉnh và sửa
chữa hành vi của vận động viên là khen và chê, khuyến
khích và trừng phạt. Khuyến khích, khen và thƣởng là
phƣơng pháp củng cố và kích thích những động cơ và hình
thức hành vi đúng đắn. Trách phạt là phƣơng pháp nhằm ức
chế, kìm hãm và điều chỉnh hành vi không phù hợp với các
chuẩn mực văn hóa thể thao.
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a. Phương pháp khen thưởng
Trong công tác giáo dục văn hóa thể thao, khen thƣởng
có tác dụng củng cố và phát huy những phẩm chất tích cực
trong nhân cách của vận động viên cũng nhƣ những truyền
thống tốt đẹp trong tập thể, giúp cho cá nhân và tập thể
khẳng định đƣợc mình, phấn khởi vƣơn lên trong tu dƣỡng
và phấn đấu. Khen thƣởng không những có tác dụng động
viên ngƣời đƣợc khen mà còn thúc đẩy những vận động
viên khác noi theo và phấn đấu vƣơn lên. Khen thƣởng góp
phần quan trọng tạo nên động cơ thúc đẩy quá trình giáo
dục đạt hiệu quả mong muốn vì nó đem lại cho cá nhân và
tập thể sự hân hoan, vui sƣớng, tự hào, tự tin, làm nảy sinh
ý muốn và quyết tâm phấn đấu tốt hơn nữa.
Tác dụng kích thích của khen thƣởng là ở chỗ nó thể
hiện sự công nhận của huấn luyện viên, của tập thể và xã
hội đối với kiểu hành vi mà vận động viên đã lựa chọn và
thực hiện. Vì thế, khen thƣởng cần có sự đồng tình, tán
thƣởng của dƣ luận tập thể mới có tác dụng tích cực đối với
tập thể và cá nhân ngƣời đƣợc khen. Khen thƣởng cần sử
dụng đúng lúc, đúng chỗ, công bằng, khách quan. Nếu
khen thƣởng không đúng (thiếu khách quan, quá dễ dãi…)
thì khen thƣởng sẽ biến thành mặt đối lập, gây ra thói kiêu
ngạo, tự mãn, ích kỷ ở ngƣời đƣợc khen.
Có nhiều hình thức và biện pháp khen thƣởng; tuỳ theo
đối tƣợng giáo dục mà có các hình thức và mức độ khen
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thƣởng khác nhau. Có khi chỉ cần một cái nhìn đặc biệt,
một cái gật đầu đồng tình, một nụ cƣời tán thƣởng của huấn
luyện viên trƣớc một lời nói, một hành động đáng khen của
vận động viên cũng làm cho các em vui thích về những
hành động đã thực hiện, kích thích lòng mong muốn đƣợc
hành động nhƣ vậy. Nếu thành tích, ƣu điểm của vận động
viên do có sự cố gắng thƣờng xuyên và khắc phục nhiều
khó khăn mới đạt đƣợc thì cần phải có những hình thức và
biện pháp khen thƣởng xứng đáng hơn. Việc khen thƣởng
trong trƣờng hợp này không chỉ thể hiện ở sự đồng tình của
huấn luyện viên mà còn cần có sự đồng thuận của tập thể,
sự công nhận của các cấp có thẩm quyền. Điều quan trọng
là khen thƣởng phải có tác dụng cổ vũ, động viên những
thành viên trong tập thể mong muốn noi theo.
b. Phương pháp trách phạt
Trách phạt là phƣơng pháp giáo dục thể hiện thái độ
nghiêm khắc của huấn luyện viên đối với những hành vi sai
trái của vận động viên, tạo cơ hội cho vận động viên nhận
thấy lỗi lầm về hành vi sai trái của mình, hối hận và quyết
tâm không tái phạm nữa. Tác dụng của trách phạt, của kỷ
luật là làm nảy sinh ở vận động viên tâm trạng xấu hổ, sự
ân hận trƣớc tập thể và huấn luyện viên về hành vi của
mình. Để có tác dụng đó, trách phạt cần có sự đồng thuận
của tập thể. Sự trách phạt và thi hành kỷ luật phải gắn liền
với việc làm cho vận động viên tự ý thức đƣợc tác hại của
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những hành vi xấu. Chừng nào vận động viên chƣa hiểu,
chƣa nhận rõ sự sai trái của mình thì trách phạt cũng chƣa
phát huy đƣợc hết tác dụng đối với vận động viên đó. Thái
độ nghiêm khắc của huấn luyện viên và tập thể có vị trí đặc
biệt quan trọng đối với phƣơng pháp trách phạt. Sự không
tán thành, phủ nhận, chê trách, lên án hay trừng phạt đối
với những thái độ, hành vi trái với chuẩn mực văn hóa thể
thao sẽ làm cho ngƣời mắc lỗi nhận ra khuyết điểm của
mình, nhờ đó giúp họ thêm ý chí, nghị lực chống lại sự cám
dỗ, ức chế những hành vi tƣơng tự.
Trách phạt cần mang tính giáo dục, đảm bảo sự công
bằng, công khai và tôn trọng nhân cách của ngƣời bị trách
phạt. Khi trách phạt cần phải biết rõ tình huống phạm lỗi
của vận động viên, nhất là phải biết đƣợc động cơ phạm lỗi
để từ đó lựa chọn nội dung và hình thức phạt cho phù hợp.
Trong thực tiễn giáo dục vận động viên, phƣơng pháp
trách phạt thƣờng đƣợc thực hiện ở nhiều hình thức khác
nhau tuỳ theo mức độ sai phạm về phẩm chất đạo đức, lối
sống, hành vi ứng xử,… Huấn luyện viên có thể đƣa ra các
hình thức từ nhẹ đến nặng nhƣ: nhắc nhở, phê bình, cảnh
cáo, các hình thức kỷ luật nhƣ khắc phục những thiệt hại do
hành vi sai trái gây ra, sa thải… Tuy nhiên, việc lựa chọn
những hình thức và mức độ trách phạt cần dựa trên các
nguyên tắc giáo dục, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng và
yêu cầu cao đối với ngƣời mắc khuyết điểm. Nguyên tắc
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này đòi hỏi tuyệt đối không đánh đập hay xúc phạm đến
lòng tự trọng và nhân phẩm của ngƣời mắc lỗi, giữ đƣợc
quan hệ thầy - trò, quan hệ cá nhân - tập thể tốt đẹp ngay cả
trong trƣờng hợp vận động viên mắc sai lầm, khuyết điểm
và bị thi hành kỷ luật. Sự trách phạt của tập thể và huấn
luyện viên phải nghiêm khắc nhƣng với thái độ chân thành,
mong muốn giúp đỡ, giáo dục để vận động viên sửa chữa
những sai lầm, đồng thời trách phạt cũng cần phải khách
quan, công bằng tạo đƣợc sự đồng tình của dƣ luận tập thể
vận động viên.
4.4.3. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁC PHƢƠNG
PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ THAO
Lựa chọn và sử dụng phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể
thao cho vận động viên có hiệu quả vừa là khoa học, vừa là
nghệ thuật của huấn luyện viên, khi lựa chọn phƣơng pháp
giáo dục văn hóa thể thao cần căn cứ vào những yếu tố sau:
- Các mối quan hệ của nó với tất cả các phƣơng pháp và
biện pháp khác đƣợc sử dụng trƣớc và sau đó, tính đến
những phƣơng tiện và các điều kiện tiến hành các hoạt
động giáo dục bởi vì các phƣơng pháp giáo dục có mối
quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một tổng thể thống
nhất hƣớng vào việc hình thành những phẩm chất nhân
cách toàn diện cho vận động viên. Sử dụng một phƣơng
pháp giáo dục sẽ làm cho quá trình giáo dục văn hóa không
toàn diện và ảnh hƣởng đến chất lƣợng và hiệu quả của quá
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trình này. Thực hiện tốt một phƣơng pháp này là điều kiện
để thực hiện tốt phƣơng pháp tiếp theo và ngƣợc lại. Không
có một phƣơng pháp nào lại đƣợc coi là tốt khi nó tách rời
khỏi hệ thống các phƣơng pháp giáo dục. Mỗi nhóm
phƣơng pháp và mỗi phƣơng pháp giáo dục đều có chức
năng và những ƣu điểm, hạn chế nhất định trong việc tác
động đến việc hình thành nhân cách vận động viên. Không
có phƣơng pháp giáo dục nào đƣợc coi là tối ƣu trong mọi
trƣờng hợp. Nhà giáo dục cần tính đến những điều kiện
thực tiễn để lựa chọn và sử dụng phối hợp tất cả các
phƣơng pháp giáo dục một cách hợp lý.
- Phƣơng pháp chịu sự quy định của mục tiêu và là
phƣơng tiện để thực hiện mục tiêu, do đó khi lựa chọn và
sử dụng phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể thao cần căn cứ
vào mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể. Chẳng hạn, nếu
giáo dục ý thức văn hóa nên tập trung vào các phƣơng pháp
hình thành ý thức, giáo dục thói quen hành vi văn hóa tập
trung vào các phƣơng pháp tổ chức hoạt động thực tiễn.
- Nội dung giáo dục cũng góp phần xác định phƣơng
pháp giáo dục. Việc giáo dục đạo đức thể thao khác với
việc giáo dục tính thẩm mỹ thể thao… Vì thế, huấn luyện
viên cần dựa vào các nội dung giáo dục mà xác định
phƣơng pháp giáo dục cho thích hợp.
- Việc lựa chọn và sử dụng phƣơng pháp phụ thuộc chủ
yếu vào huấn luyện viên, bởi lẽ họ là ngƣời quyết định sử
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dụng phƣơng pháp giáo dục nào trong những tình huống cụ
thể. Tuy nhiên, muốn sử dụng phƣơng pháp có hiệu quả,
huấn luyện viên cần căn cứ vào trình độ và khả năng thực
hiện của mình và vận động viên.
Muốn thành công trong lựa chọn và sử dụng phƣơng
pháp giáo dục văn hóa thể thao, huấn luyện viên cần tính
đến tất cả các yếu tố trên.
4.5. CÁC CON ĐƢỜNG VÀ CÁC PHƢƠNG TIỆN
GIÁO DỤC VĂN HÓA THỂ THAO CHO VẬN
ĐỘNG VIÊN
Một trong những mục tiêu quan trọng của sự phát triển
phong trào thể thao là nâng cao nền văn hóa thể thao, làm
cho ngƣời tập có khả năng nhận thức, cảm thụ văn hóa và
sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần trong
hoạt động thể thao.
Giáo dục văn hóa thể thao là phục vụ cho mục tiêu phát
triển nền thể thao nƣớc nhà, do đó nội dung cơ bản của giáo
dục văn hóa thể thao là giúp vận động viên tiếp thu một nền
văn hóa thể thao dân tộc và thế giới, mang tính khoa học,
nhân văn và hiện đại.
Giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên phải thông
qua những con đƣờng và phƣơng tiện cụ thể.
289

4.5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC CON
ĐƢỜNG VÀ PHƢƠNG TIỆN GIÁO DỤC VĂN HÓA
THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Việc giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên đƣợc
thực hiện bằng hai con đƣờng chủ yếu, kết hợp chặt chẽ với
nhau:
- Phát triển ý thức về văn hóa thể thao cho vận động
viên: tổ chức việc khai sáng văn hóa thể thao cho vận động
viên.
- Xây dựng những hành vi văn hóa, những thói quen văn
hóa, những kinh nghiệm văn hóa cho vận động viên; tổ
chức cho vận động viên hoạt động để thực hiện những mối
quan hệ văn hóa thể thao.
Các phƣơng tiện chủ yếu đƣợc sử dụng trong quá trình
giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên là: các loại
hình hoạt động của vận động viên (tập luyện, thi đấu, học
tập, sinh hoạt tập thể, lao động, vui chơi giải trí...), các loại
quan hệ giao lƣu của vận động viên; các thành tựu văn hoá,
tinh thần và vật chất. Các phƣơng tiện này đƣợc quy định
bởi những mối quan hệ xã hội của vận động viên, và đều
đƣợc vận dụng một cách đồng bộ, cân đối khi tổ chức tiến
hành việc giáo dục văn hóa thể thao theo hai con đƣờng trên.
Các con đƣờng và các phƣơng tiện giáo dục văn hóa thể
thao, một mặt phải chứa đựng đầy đủ những yếu tố của nội
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dung văn hóa, mặt khác phải hƣớng vào việc thoả mãn,
phát triển và hình thành những nhu cầu văn hóa của vận
động viên. Nhu cầu văn hóa của vận động viên thể hiện ở
lòng mong muốn của cá nhân đƣợc dƣ luận xã hội và tập
thể đánh giá tốt, tán thành và khen ngợi sự ứng xử của
mình, đƣợc hƣởng những cảm xúc dễ chịu, những niềm vui
tinh thần, niềm hạnh phúc với lƣơng tâm thanh thản (vì
hành động của mình đem lại lợi ích cho ngƣời khác, vì
mình giữ đúng đƣợc những chuẩn mực văn hóa v.v…). Đó
cũng là lòng mong muốn bắt chƣớc những gƣơng sáng về
nhân cách văn hóa, phấn đấu rèn luyện theo những lý tƣởng
đạo đức v.v…
Không nên coi việc sử dụng các biện pháp ngăn cấm
những nguyện vọng của vận động viên một cách cứng nhắc
làm đƣờng hƣớng chủ yếu của công tác giáo dục văn hóa.
Mặt khác, không nên quá nuông chiều vận động viên, tìm
cách thoả mãn bất cứ ý muốn nào của vận động viên, thậm
chí bằng bất cứ phƣơng tiện nào. Điều bất hạnh lớn lao mà
ngƣời lớn đem lại sau này cho trẻ là, đã để trẻ có thói quen
muốn gì đƣợc nấy, không một nguyện vọng nào của trẻ lại
không đƣợc thoả mãn. Giáo dục phải hƣớng vào việc tổ
chức các hoạt động để cho các nhu cầu của vận động viên
đƣợc thoả mãn trong các đối tƣợng có ý nghĩa xã hội - đạo
đức, đồng thời xây dựng ở vận động viên những nhu cầu
tinh thần mới, lành mạnh, theo những lý tƣởng đạo đức.
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4.5.2. GIẢNG DẠY CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
NHỮNG TRI THỨC VỀ CÁC CHUẨN MỰC VĂN
HÓA THỂ THAO
Việc giáo dục văn hóa thể thao cho vận động viên đòi
hỏi phải làm cho các em nhận thức đúng đắn ý nghĩa xã hội
và nội dung của các chuẩn mực văn hóa trong hoạt động
thể thao, nắm vững phƣơng thức chấp hành những chuẩn
mực đó, làm cho họ chấp nhận những chuẩn mực đó nhƣ
những giá trị xã hội chân thực và tiến bộ, nhằm biến hệ
thống chuẩn mực đó thành hệ thống định hƣớng giá trị về
văn hóa của bản thân, khiến vận động viên thấm nhuần và
quán triệt những chuẩn mực đó trong mọi hành vi của
mình, trong cách đối xử hàng ngày, trong toàn bộ lối sống
của mình.
Hệ thống tri thức về các chuẩn mực văn hóa thể thao
đƣợc vận động viên tiếp thu thông qua việc các hoạt động
giáo dục, giáo dƣỡng thể thao, đặc biệt thông qua các tấm
gƣơng vận động viên điển hình, tiêu biểu, cũng nhƣ thông
qua các yêu cầu về tiêu chuẩn đối với vận động viên. Cùng
với hoạt động giáo dục và giáo dƣỡng thể thao, các hoạt
động khác nhƣ lao động sản xuất, công tác xã hội, sinh hoạt
Đoàn, Đội, và các phƣơng tiện thông tin đại chúng trong xã
hội (sách báo, truyền thanh, truyền hình...) đều cung cấp
cho vận động viên các biểu tƣợng và khái niệm về các quy
tắc và các nguyên tắc thể hiện tính văn hóa trong thể thao.
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Để cho các tri thức văn hóa thể thao của vận động viên
không mơ hồ, tản mạn, thiếu hệ thống, gây trở ngại cho
việc hình thành kỹ năng và niềm tin trong các cơ sở đào tạo
vận động viên, việc giảng dạy các quy tắc hành vi ứng xử,
các khái niệm về văn hóa thể thao, các nguyên tắc và các
phạm trù đạo đức - văn hóa thể thao phải đƣợc đƣa vào kế
hoạch đào tạo.
Huấn luyện viên có nhiệm vụ cung cấp những tri thức về
các chuẩn mực văn hóa thể thao, thông qua việc giới thiệu
các mẫu hành vi văn hóa, cùng với việc nêu rõ các động cơ
hành động và các phƣơng thức hành động (ở các vận động
viên trẻ) thông qua việc giải thích các khái niệm về văn hóa
thể thao của nhân cách cùng với việc nêu rõ các yêu cầu cƣ
xử trong các loại tình huống điển hình.
Khi giảng dạy về văn hóa thể thao cho vận động viên
cần đƣợc tiến hành trên cơ sở những kinh nghiệm mà vận
động viên đã thể nghiệm đƣợc trong cuộc sống, trên cơ sở
những hình tƣợng về các hành vi văn hóa cao đẹp mà vận
động viên đã tri giác đƣợc trong các hoạt động thể thao
thực tiễn cũng nhƣ trong các phƣơng tiện sách, báo, phim
ảnh... Trong quá trình giảng dạy về văn hóa thể thao cho
vận động viên, cần có các chuyện kể giàu hình tƣợng xúc
cảm về các tấm gƣơng vận động viên, những giải thích,
chứng minh một cách thuyết phục về tính đúng đắn và cao
đẹp của các chuẩn mực văn hóa, cần có những sự liên kết
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và tổng hợp các tri thức liên quan đến các chuẩn mực văn
hóa, những suy tƣ của mỗi vận động viên hƣớng vào bản
thân một cách chân thành và sâu sắc về những hành vi văn
hóa của mình, những tập dƣợt bƣớc đầu về phƣơng thức cƣ
xử có văn hóa, những phản ứng, phê phán và quyết tâm
hành động nhằm hoàn thiện các quan hệ văn hóa hiện thực.
Các phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng trong giảng dạy
văn hóa thể thao là đàm thoại, giải thích, diễn giảng, tranh
luận...
4.5.3. HÌNH THÀNH NHỮNG KINH NGHIỆM
THỰC TIỄN VỀ CÁC QUAN HỆ VĂN HÓA, XÂY
DỰNG VỮNG CHẮC CÁC HÀNH VI VÀ THÓI QUEN
VĂN HÓA CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Trong công tác giáo dục văn hóa thể thao, việc tập dƣợt
và rèn luyện các hành vi văn hóa, việc tích luỹ những kinh
nghiệm thực hành các quan hệ văn hóa, việc hình thành,
phát triển và củng cố những thói quen văn hóa có tầm quan
trọng đặc biệt. Công việc này có thể và cần đƣợc tiến hành
truớc, song song, hoặc sau việc truyền thụ những tri thức
văn hóa, với chức năng là chuẩn bị cho việc tiếp thu các tri
thức văn hóa, thực hành các tri thức đó và củng cố, điều
chỉnh, mở rộng các tri thức văn hóa thể thao.
Chỉ có tổ chức cho vận động viên tham gia các hoạt
động của tập thể, trong đó vai trò và trách nhiệm của mỗi
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ngƣời đƣợc xác định rõ ràng, các yêu cầu đối với nhiệm vụ
phải hoàn thành đƣợc chấp nhận một cách tự giác, các quy
tắc giao lƣu có tính chất công việc cũng nhƣ mang tính chất
nhân cách đƣợc nhận thức một cách đầy đủ, sự kiểm tra và
đánh giá của tập thể về việc chấp hành các nhiệm vụ hoạt
động và các chuẩn mực quan hệ đƣợc thực hiện một cách
công bằng và thiện ý, thì mới có thể hình thành những kinh
nghiệm và thói quen hành vi văn hóa cho các thành viên
của tập thể. Các quy định, chế độ đƣợc ban hành và duy trì
trong tập thể, liên quan đến các hoạt động tập luyện, thi
đấu, lao động, vui chơi, giải trí của vận động viên, liên
quan đến các dạng giao lƣu giữa vận động viên với nhau,
với huấn luyện viên và với những ngƣời khác trong và
ngoài cơ sở đào tạo, là những phƣơng tiện quan trọng để
rèn luyện các thói quen văn hóa và hình thành các phẩm
chất đạo đức - văn hóa cho vận động viên.
Trong rèn luyện hành vi văn hóa, cần phải tận dụng hoặc
tạo ra các tình huống giáo dục để vận động viên có điều
kiện, đƣợc kích thích về mặt phán đoán, đấu tranh động cơ,
tôi luyện ý chí và hình thành tình cảm, thử thách bản lĩnh.
Những tình huống đó là những hoàn cảnh (tập luyện, thi
đấu, học tập, vui chơi) đòi hỏi vận động viên phải có sự lựa
chọn và quyết định một cách dứt khoát và khẩn trƣơng;
trung thành và kiên trì chấp hành các nguyên tắc và chuẩn
mực văn hóa hoặc làm trái hay từ bỏ các nguyên tắc và
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chuẩn mực đó? Trải qua các tình huống thử thách này, với
sự giúp đỡ của huấn luyện viên, vận động viên sẽ thu
đƣợc những kinh nghiệm quý báu cho bản thân, giúp họ
đấu tranh thắng lợi trong việc lựa chọn các hành vi, thái
độ phù hợp.
Câu hỏi ôn tập
1. Nêu khái niệm, bản chất của quá trình giáo dục văn
hóa thể thao cho vận động viên?
2. Trình bày đặc điểm, vai trò của quá trình giáo dục văn
hóa thể thao cho vận động viên ?
3. Phân tích nội dung và yêu cầu của giáo dục văn hóa
thể thao cho vận động viên ?
4. Trình bày các phƣơng pháp giáo dục văn hóa thể thao
cho vận động viên ?
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