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 چکیده

ورزش مناطق  توسعههای بومی و محلی در ورزش مهماین تحقیق، شرح و توصیف کارکردهای  عمدههدف  :هدف

 .است بنیانی نظریهگیری از روستایی شهرستان کرمانشاه با بهره

جامعه تحقیق شامل تمام این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، کیفی است.  :شناسیروش

گیری آماری تبعیت متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه .اه بودافراد روستایی شهرستان کرمانش

 یا هاداده شدن تكراری گیری،نمونه توقف معیار گیری هدفمند استفاده شد.کند، در این پژوهش از نمونهنمی

 .بود دیگری جدید داده به دستیابی عدم و اطالعاتی اشباع

های بومی و محلی های مختلف، برخورداری ورزشآموزش و تمرین مهارت های تحقیق نشان داد کهیافته :هایافته

قابلیت سازگاری پیوند با ساختارهای فرهنگی روستا، های بومی و محلی، از تنوع و گوناگونی، سهولت انجام ورزش

های ورزشی رهوجود زمینه برگزاری جشنوا، جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جوانانامروزی،  جامعهباال با شرایط 

های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه برای توسعه ورزش روستایی ترین مزیت ورزشبه عنوان مهم ،بومی و محلی

 شوند.محسوب می

ها و بازیشود پیشنهاد می روستایی، جامعه مختلف اقشار میان درتوسعه ورزش به منظور  :گیرینتیجه

عملیاتی صورت  و استراتژیک سطح در دقیقی ریزیو برنامهوند ش شناساییمعرفی و  محلی و بومی هایورزش

در ها و حفظ اصالت فرهنگ اصیل ایرانی و تداوم آن در سطح جامعه، گامی مؤثر تا عالوه بر احیاء این ورزش گیرد

ها و ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی روستاییان های آناوقات فراغت روستاییان و خانواده یسازیجهت غن

 برداشته شود.
 بنیانی نظریه، های بومی و محلی، ورزش روستا، شهرستان کرمانشاهورزش های کلیدی:واژه
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مقدمه 
یان منابع بنیانی تولید یکه روستا و روستا از آنجا

، دهستنای ی در هر جامعهاقتصاد ملّ رشد و

به فراموشی  توجهی ودارند. بیواالیی نیز تیاهم

ثر در توسعه ؤد و مسپردن این نیروهای مولّ

و ضعف امكانات زیستی سبب اقتصادی 

گردد شهری می -های شدید روستامهاجرت

این مسئله،  (22:9312 )مطیعی لنگرودی،

ها و سبب تنزل و انحطاط نسبی روستا تنهانه

فرهنگی و  تیهوفاصله گرفتن روستاییان از 

ای را شود، بلكه مشكالت عدیدهبومی خود می

؛ نمایدریزان شهری میسد راه مسئوالن و برنامه

ارتقاء کمّی و کیفی  هبنابراین ضروری است ب

نشاط  سطح زندگی در نواحی روستایی و تأمین

توجه روستاییان ی انی و روانو سالمت جسم

مسئله برای  نیترمهمصورت پذیرد. کافی 

ای سالم و رسیدن به این هدف، تدوین برنامه

مفرح برای پر کردن اوقات فراغت روستاییان 

باشد. این هدف عالوه بر تأمین سالمت می

ی روستاییان، موجب افزایش انی و روانسمج

بسیاری از ی افراد و جلوگیری از بروز آیسطح کار

خواهد شد، اما  اجتماع مشكالت و معضالت در

های حاضر در روستاها ترین دغدغهیكی از بزرگ

 رکردن اوقات فراغت است.چگونگی پُ

نشاط و شادابی  هیروحجاذبه نداشتن و فقدان    

ت فراغت و کمبود امكانات و های اوقابرنامه

شرایط الزم برای گذراندن اوقات فراغت باعث 

اوقات  ساالنبزرگو  شده، بسیاری از جوانان

این  هاگر ب فراغت خود را به بطالت بگذرانند.

تنها نه ،توجه کافی و شایسته نشود مسئله

روحی و روانی و افسردگی جامعه مشكالت 

 بلكه در ،به دنبال خواهد داشت روستایی را

 هایآسیب انواع آمدن به وجود باعث درازمدت

 هم و فردی صورتبه هم که شودمی اجتماعی

 .نمایدمی بروز اجتماعی صورتبه

نیاز فردی و  عنوانبه رزشودر این میان     

یكی از عوامل ارزشی مطرح  و اجتماعی یضرورت

یی هاتیفعالاز  (9:9317 ،پورحسن) در جامعه

ی اوقات فراغت مناسب بوده و با است که برا

ی و روانی، روح انهای جسمکاهش خستگی

همكاری و تعاون و همبستگی را در افراد تقویت 

 کند و اثرات بسیار مفید آموزشی و تربیتیمی

 (.55: 9371)کاشف،  دارد

 کارساز نقش و تیاهم با توجه به ،از همین رو   

 به امید افزایش جامعه، شادابی حفظ در ورزش

 هایارزش انتقال و سالمت افزایش زندگی،

 فراگیر امروزه ایرانیان، دینی و معنوی و فرهنگی

 ابعاد در توسعه برای ابزاری عنوانبه ورزش شدن

 ... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،

( و با 55: 9311)قالیباف،  است مطرح شده

ای از سوی مسئوالن نظام در ویژه وجهت اینكه 

ورزش  ژهیوورزش بهتوسعه ای اخیر به هسال

 کافی فضای اما گرفته است، همگانی صورت

ایجاد  ی در روستاهابدنتیبرای ورزش و ترب

ها و ها صرف ساخت ورزشگاههزینهنشده و اغلب 

یی تنهااند که بههشدی ورزشی هاباشگاه

نتوانسته، موفقیت الزم را کسب کند و تأثیری 

دك نواحی روستایی جز هدر رفتن بودجه ان

و همگانی برای عمومیت بخشیدن  .نداشته است

های سهل و باید روش کردن ورزش در جامعه

بخش باشد، بتواند نتیجه مدتکوتاهعملی که در 

د و این نریزی شوو برنامه ینیبشیپ، بررسی

ممكن نیست مگر با پرداختن به فرهنگ و سنن 

و آداب و رسوم مردم جامعه و عالیق و 

مورد توجه  یهاتیفعال وها های ذاتی آنلیقهس
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هر منطقه و ایل و تباری که مردم در آن جوامع 

هایی از پرداخته و هنوز هم در بخشها میبه آن

 (.9:9317،پورحسن) پردازندمی به آن کشور

های فرهنگی و بازبینی و بازشناسی ریشه    

 ها وبازیدهد، ی ورزش ایران نشان میبدنتیترب

ترین کهن عنوانبههای بومی و محلی، سرگرمی

های نخستین، مانده از انسان جابهفرهنگی  گونه

ترین و در عین حال سودمندترین و یكی از رایج

نوع گذراندن اوقات  نیتریاقتصاداز هر نظر 

آمده است فراغت در گذشته به حساب می

یكی از انواع مختلف (. 29: 9312)محمدی، 

از جذابیت خاصی بین مردم برخوردار ها که بازی

با  های بومی و محلی است کهد، بازیباشمی

 رابطهآداب و رسوم مردم در ارتباط بوده و 

مستقیمی با خصائل نیک انسانی دارد )روحی 

 (. 61: 9312دهكردی، 

هایی که بر اساس نیازهای مختلف و بازی    

 اقلیمی طیشرامتنوع جامعه و به تناسب اوضاع و 

و خرده فرهنگی پدید آمدند و برای هزاران سال 

ها و کودکان بودند و به آن ساالنبزرگهمراه 

های دوستانه و کمک کردند که با یكدیگر پیوند

کارهای زندگی را  عاطفی برقرار کنند و ساز و

بر عالوه  ،هااین ورزشبیازمایند.  شیشاپیپ

های جسمی و روانی، روح خستگی کاهش

عاون و همبستگی را در افراد تقویت همكاری و ت

 جابهکرده و اثرات بسیار مفید آموزشی و تربیتی 

؛ فراهانی و 55: 9371گذارند )کاشف، می

؛ شعبانی مقدم و فراهانی، 912: 9316شهرکی، 

9311 :31-21.) 

نشان ( 9361نتایج پژوهش حمیدی )     

های بومی و ها و ورزشدرصد بازی 52دهد: می

های گیالن و مازندران با آداب و انمحلی است

درصد با  12درصد با خصایل نیک،  75رسوم، 

الگوهای حرکتی مردم منطقه ارتباط داشته و 

درصد در پُرکردن اوقات فراغت مردم نقش  12

( در 9373. بلوچی )(23: 9361کنند )ایفا می

تحقیق خود پیرامون بررسی وضعیت موجود  

محلی استان ایالم،  های بومی وها و ورزشبازی

های بومی ها و ورزشدرصد بازی 16 معتقد است

درصد با خصایل  15و محلی با آداب و رسوم  و 

درصد در  12نیک انسانی ارتباط دارند و 

پُرکردن اوقات فراغت مردم این استان نقش 

 (. 9-4: 9373دارند )

ها و بازی مهم( اهداف اصلی و 9371کاشف )   

محلی را، افزایش سرعت،  های بومی وورزش

قدرت و استقامت بدنی، بهبود واکنش و چابكی، 

ی شجاعت و تقویت هوش و ذکاوت، رشد روحیه

مقاومت، تربیت خصوصیات مردانگی و 

ی اعتماد به نفس، تقویت جوانمردی، توسعه

های حس همكاری و تعاون، باال بردن توانایی

ذهنی، افزایش ضربان قلبی و تنفسی، ایجاد 

ماهنگی و تعادل و در نهایت پُرکردن اوقات ه

 (.66: 9371داند )کاری میفراغت و بی

های بومی و محلی را ، ورزش9تورکلیدسن     

که ریشه در گذشته  سازتیهوعنصری  مثابهبه

اساس  منزلهبه ای جوامع دارند، آیینی و اسطوره

های رفتار ریشه منزلهفرهنگ و تمدن و به 

(.  24: 9312داند )اب اجتماع میاجتماعی و بازت

های سنتی در این باره معتقد است: ورزش 2پالم

های فیزیكی دارای محتوای الزم برای آموزش

هستند، چون فرهنگ منطقه را به کودکان 

ها را در یک دهند، قوانین و مهارتآموزش می

دهند، به سیستم اجتماعی معین آموزش می

ی به ابیراهوانایی تجهیزات خاصی نیاز ندارند، ت

                                                      
9. Thorkildsen 

2. Jurgen Palm 
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های محلی را دارند و توانایی انتقال به جشنواره

در (. 3 :2225) باشندیمهای بعد هم دارا نسل

های جدی ها، تمرین صورتواقع این بازی

« 9ای فریدل»که  گونههمانزندگی است و 

ی درستبهی راحمدیبوهای کودکان بازی درباره

ی استفاده متوجّه شده است، همزمان با یادگیر

-گری، آرمانهای حیلهاز ابزار دوز و کلک و راه

های بزرگ آموزشی نظیر صداقت، پرهیزگاری، 

خرد، سخاوت و احترام در حین اجرای این 

شود ها در وجود کودکان نهادینه میبازی

: 9312؛ پناهی سمنانی، 921: 9312)شكوری، 

33.) 

نزد مردم خطۀ غرب ایران، نیز همانند دیگر   

ای های ایرانی ورزش از اهمیت ویژهقوام و نژادا

های بومی و ها و بازیبرخوردار بوده است. ورزش

ی هارساختیز ادآور، گویا و یاین منطقهمحلی 

مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موقعیت و 

های افراد جامعه در های تاریخی و آموختهرویداد

ی باشند و هنری هستند ناشطول حیات خود می

های در مراسم و آییناز فرهنگ و آداب و سنن 

در بین مردم روستایی اجرا که  هاآنمختلف 

با تغییراتی چند )تكرار و اضافه یا کم  وشدند می

های به نسل (کردن حرکات و یا آوازها، اشعار و...

 اند.امروزی در آمده صورتبهو  افتهیانتقالبعدی 

با  یدمانمربا دارا بودن  استان کرمانشاه

، حدود ها و آداب و رسوم غنی و متنوعفرهنگ

نوع بازی و ورزش بومی و محلی مختلف  222

وجود دارد، اما متأسفانه، تاکنون تالش 

ی برای معرفی، حفظ و احیای این اافتهینظام

از سویی  ها صورت نگرفته است. این موضوعبازی

هاست و از سویی فولكوریک بازی تیماهناشی از 

                                                      
9. Erika Friedl 

های ر به سبب تأثیر مخرب گسترش بازیدیگ

های جمعی در کمرنگ کردن مدرن و رسانه

هاست، اما نكته جالب توجّه آن نقش این بازی

نابودی بسیاری از دستاوردهای  رغمبهاست که 

فرهنگی و اجتماعی روستاهای این دیار، بخشی 

مردمان این سرزمین  تیهواز فرهنگ و 

های الب بازیفرهنگ شفاهی و در ق صورتبه

از آنان  جاماندهبهاست و بقایای  شدهحفظبومی 

گر توان هنوز هم در برخی روستاها نظارهرا می

 بود.

های بومی و بینیم برخی از بازیچنانچه می

مردم به آن  سالیان متمادیکه برای  محلی

بردند، امروزه ند، از آن لذت میپرداختمی

ی درن و توسعههای ممتأسفانه با ورود تكنولوژی

اخالقی  هیمادرونی به توجهیبزندگی ماشینی و 

ای از فراموشی ا، در هالههو تربیتی این ورزش

اند و امروز دیگر جایگاهی در میان پنهان مانده

مردم برای اجرا و انجام آن ندارند به نحوی که 

و  ماندهیساالن باقدر اذهان برخی کهنتنها 

حتی و از آن نداشته جوانان و کودکان شناختی 

 اند.با نام بسیاری بیگانه

در چنین شرایطی، لزوم انجام تحقیق در مورد    

ا رهای بومی و کاربردی کردن آن جایگاه ورزش

بخشی از فرهنگ  عنوانبهروستایی،  جامعهدر 

کردن و  محورجامعهی سوبهایرانی و گامی 

و  ثمربخشها، امری احیای دوباره این ورزش

ها و است. هرچند تاکنون بازی ریرناپذانكا

های بومی ایران تا حدودی از ابعاد ورزش

 موردتوجهاجتماعی در برخی مناطق  -فرهنگی

قرار گرفته است، اما منابع موجود در این باره، 

باشند و تنها به ارائه بسیار اندك و ناقص می

توصیفی فشرده و اجمالی در خصوص معرفی 

اند و از تبیین و تحلیل هها پرداختبرخی بازی
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ها و مفاهیم ناشی از جامعی در خصوص بازی

اند. در نتیجه کارکرد و ها خودداری کردهآن

ها، نادیده گرفته نظیر این بازیهای بیظرفیت

بنابراین با توجه به ضرورت مسئله،  شده است.

ی این تحقیق، شرح و توصیف هدف عمده

محلی در  های بومی وورزش مهمکارکردهای 

ورزش مناطق روستایی شهرستان  توسعه

  باشد.میگیری از نظریه بنیانی، کرمانشاه با بهره
 

 شناسی پژوهشروش

پژژوهش،   اهداف به توجه با در پژوهش حاضر

بهژره   2بنیژانی  نظریژه در قالب  9کیفی رویكرد از

محقژژق در حژژین  ، وشدر ایژژن رگرفتژژه شژژد.  

و شژروع بژه    ها را بررسژی ها، آنی دادهآورجمع

ی و مفهژوم بنژدی کژرده و    بنژد طبقهکدگذاری، 

تقریباً از همان آغاز شروع به نوشتن افكژار اولیژه   

کند )ادیب حاج بژاقری و  خود درباره گزارش می

؛ پاپ زن و همكاران، 924-925: 9316همكاران،

9311 :32.) 

های هآوری داددر بخش میدانی، جمع    

های عمیق و احبهاز طریق برگزاری مص ازیموردن

های انفرادی و ، مصاحبه3نیمه ساختارمند

های متمرکز، مشاهده مستقیم و تشكیل گروه

های تكمیلی مانند تهیه عكس و فیلم روش

جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر  صورت گرفت.

شامل کلیه افراد روستایی شهرستان کرمانشاه 

متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از  بود.

کند، در این گیری آماری تبعیت نمینمونه

  استفاده شد. 4گیری هدفمندپژوهش از نمونه

                                                      
9. Qualitative 

2. Graunded theory 

3. Semi- stuctured interview 

4. Purposeful sampling 

 هیاول مطالعهی اطالعات با آورجمعروند     

راجع به موضوع و جامعه مورد  وجوپرسمحقق و 

هدف نسبت به شناسایی افراد کلیدی آغاز 

 بر مصاحبه نیز انجام برای بعدی گردید. نفرات

 قبلی یمصاحبه از آمده ستد به اطالعات اساس

 طور به هامصاحبه زمان مدت شدند.انتخاب می

بود. همچنین  دقیقه 922 تا 95 بین متوسط

های بخشی از اطالعات در طی جشنواره بازی

بومی و محلی استان کرمانشاه و جشنواره 

سال  1-92های بومی و محلی دختران بازی

  .ی گردیدآورجمعکشور،  5منطقه 

 هاداده شدن تكراری گیری،نمونه توقف یارمع     

 جدید داده به دستیابی عدم و اطالعاتی اشباع یا

 مصاحبه 922در مجموع بیش از  .بود دیگری

نفره( در طول  2-92گروه متمرکز ) 22فردی و 

 ماه به اجرا درآمد.   5

تحلیل  شیوه ها، بهداده تحلیل و تجزیه    

ین مرحله تمامی در امحتوای کیفی انجام گرفت. 

با استفاده از روش  شدهثبتانواع ارتباطات 

مورد تجزیه و تحلیل  6و محوری 5کُدگذاری باز

در طول تحقیق اطمینان از صحت  قرار گرفتند.

)معادل روایی و پایایی در  ،7و استحكام تحقیق

های با استفاده از انتخاب نمونهتحقیقات کمی(، 

)تلفیق  1قیقی تلفیق در تحریکارگبهمناسب، 

، مصاحبه، مشاهده»ها های گردآوری دادهروش

(، تخصیص زمان کافی، بررسی «عكس، فیلم و...

و مشاهده مداوم و درگیری طوالنی مدت با 

گردید. در ضمن به منظور  ریپذامكانها، هداد

ها با تجارب اطمینان از قابلیت اعتماد داده

                                                      
5. Open coding 

6. Axial coding 

7. Trust worthiness 

1. Triangulation 
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بازنگری ، از روش کنندگانمشارکت

استفاده  کارشناسان مربوطه و نندگانکمشارکت

ی آورجمعدر تمامی مراحل بدین منظور . شد

ی بدنتیترباطالعات نظرات کارشناسان )اداره 

ی دانشگاه بدنتیترباستان کرمانشاه، دانشكده 

رازی، فدراسیون ورزش روستایی و عشایری و 

های بومی و محلی، هیأت ورزش روستایی و بازی

به کار گرفته شد  (نشاه و...عشایری استان کرما

ی آورجمعتا آنان نیز ضمن بررسی اطالعات 

شده، نظرات تكمیلی و اصالحی خود را جهت 

هرچه کامل و پربار شدن تحقیق حاضر اعالم 

  نمایند.

 

 ی پژوهشهایافته
 واحدهای ابتدا ها،داده تحلیل فرایند یدر ط

 کل حاضر، پژوهش در که شدند مشخص تحلیل

 تصویری، شفاهی، صاحبه )شامل پیامم هر متن

 واحد عنوان موارد(، به این از ترکیبی یا و صوتی

 ترتیب این به و شد گرفته نظر در تحلیل

 از پاراگراف یا جمالت صورتبه معنی واحدهای

 کدهای و شد مشخص هامصاحبه متون و بیانات

 استخراج گردید. هاآن از باز کدهای یا اولیه

های ز کدگذاری محوری، دادهسپس با استفاده ا

)مفاهیم اصلی حاصل از  کدگذاری شده

با ادغام  ورا با یكدیگر مقایسه شد  ی باز(کدگذار

موارد مشابه، طبقاتی با مفاهیم جدید ایجاد 

در مجموع بر اساس  (.9-گردید )جدول

 93های نهایی حاصل از کدگذاری محوری، یافته

های تطبقه اصلی شامل: آموزش و تمرین مهار

های بومی و محلی از مختلف؛ برخورداری ورزش

های بومی تنوع و گوناگونی؛ سهولت انجام ورزش

 های بومی و محلی؛و محلی؛ ارزش ذاتی ورزش

پیوند با ساختارهای  روستا؛ پیوند با طبیعت

قابلیت سازگاری باال با شرایط فرهنگی روستا؛ 

جلوگیری از انحرافات اجتماعی امروزی؛  جامعه

های در جوانان؛ وجود زمینه برگزاری جشنواره

ورزشی بومی و محلی؛ فراهم آوری فرصت برای 

ترویج فرهنگ بومی و حفظ آن؛ نیاز سایر 

های بومی و محلی های ورزشی به ورزشرشته

 یهارساختیز؛ وجود رساختیزبه عنوان 

فرهنگی و مذهبی و قابلیت ثبت  مناسب قانونی،

 های بومی و محلیورزشی و جهانی برخی از ملّ

 آمد. به دست

 طبقات گسترده حاصل از کدگذاری محوری .1جدول 

 طبقات گسترده خرده طبقات

 تمرین مشارکت

های مهارت و تمرین آموزش

 مختلف

 گروهی برگزار شدن

 آموزش رعایت نظم و تمرین عمل به قوانین و مقررات

 تمرین همیاری و همكاری

 هاترترها و مدارا با ضعیفبزرگ آموزش احترام به

 آموزش تمرکز حواس و تمرین حافظه

 زندگی وهیشآموزش 

 تمرینی جهت مقابله با مشكالت محیط زندگی و خطرات احتمالی

 آموزش تقسیم مسئولیت و پذیرش مسئولیت

شیوه شوند با نوع زندگی، های بومی و محلی ارائه میها و ورزشهایی که در بازینقش
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 تولید، مبادله و مصرف مناطق مختلف مربوط است.

 داری و ...های مختلف مدیریتی، تجاری، خانهیادگیری و تمرین جنبه

 یادگیری نظام ارزشی و هنجاری موجود در جامعه

 ها و آداب اجتماعیآموزش سنت

 نمایش و تمرین جنگ و گریز

 نشانه زنی و ...( استتار و ردیابی،) یجنگهای آموزش مهارت

 سالیهای مختلف سنی از کودکی تا کهنپوشش گروه

 

های بومی و برخورداری ورزش

 محلی از تنوع و گوناگونی

 های دخترانه و پسرانهوجود بازی

 پاسخگویی به هر نوع سلیقه، توانایی، استعداد جسمانی و فكری

 ی و...دارا بودن حاالت مختلف فردی، تیمی، نمایشی، نیایش

 های مخصوص روز و شبها و ورزشوجود بازی

 های مخصوص فصل بهار و تابستان، پاییز و زمستانها و ورزشوجود بازی

 های بستههای باز و مكانهای مخصوص مكانها و ورزشبازی

 اجرا هستند.در هر فصل و مكانی و زمانی قابل

 

 

های بومی سهولت انجام ورزش

 و  محلی

 انعطافنین و مقررات ساده و قابلقوا

 کنندگان است.زمان و مكان و مقررات بازی در اختیار شرکت

 عدم نیاز به ابزار و تجهیزات خاص

 (...چوب، سنگ، هسته خرما، حبوبات و) یمحلاستفاده از اشیاء و وسایل 

 کند.ها ایفا میبرد و باخت کمترین نقش را در این ورزش

 ایهای حرفههای بومی و محلی نسبت به ورزشودن ورزشهزینه بکم

 های بومی در روستاهافراهم بودن فضا و شرایط طبیعی برای اجرای ورزش

 وستاهار های ورزشی درکافی برای پرداختن به سایر فعالیت کمبود امكانات

ورزش  ها ذاتزند، در این ورزشهای مدرن که رقابت حرف اول را میبرخالف ورزش

ها و ارزش ذاتی و معنوی ورزش مهم است.

 های بومی و محلی پاداش و کیفر جنبه مادی ندارد.ها و ورزشدر اکثر بازی ی بومی و محلیهابازی

 ها جایی نداردها و ورزشتقلب در این بازی

 طبقات گسترده حاصل از کدگذاری محوری .1جدول ادامه 

 طبقات گسترده خرده طبقات

چوب درختان  خاك، سنگ،مانند )های محلی از عناصر طبیعی ها و بازیاکثر ورزشدر 

 روستا پیوند با طبیعت شود.و...( بهره گرفته می

 است. شدهگرفتهها از احترام و پیوند با طبیعت اساس برخی از بازی

 پیوند با جانوران

 های دینی و مذهبیپیوند با آیین
 

هنگی پیوند با ساختارهای فر

 روستا

که در گذر زمان به بازی  اندبودهها برگرفته از انجام مراسم آیینی و دینی برخی از بازی

 مانند بازی نمایشی هشلی هملی(.اند )تبدیل شده

بازی  ترها برشد و بزرگهای بومی محلی در گذشته در محلی روباز انجام میازیب

 .نظارت داشتند

 ستند.یک قوم ه تیهوهای نشانه
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ی آن با سازمتناسبی تغییر در قوانین و مقررات بازی و براهای مناسب داشتن ظرفیت

 شرایط کنونی

قابلیت سازگاری باال با شرایط 

 امروزی جامعه

  های فكری و جسمیکاهش خستگی

جلوگیری از انحرافات اجتماعی 

 در جوانان

 کارها ادامهتأمین نیرو و نشاط برای 

 کند.های جوانان و نوجوانان جلوگیری میکشیدن توانایی از به انحراف

 مناسب برای تخلیه انرژی کودکان است. تیفعالیک فرصت و 

 جلوگیری از روی آوردن به تفریحات ناسالم

 تپرهیز از خشون

-هوجود زمینه برگزاری جشنوار ای، ملی و حتی فراملیها محلی، منطقهامكان انجام در قالب جشنواره

 ها و مراسم محلیقابلیت اجرا در اوقات فراغت، اعیاد، جشن های ورزشی بومی و محلی

 های بعدیآمادگی برای  انتقال، فرهنگ و آداب و رسوم محلی به نسل
فراهم آوری فرصت برای ترویج 

 فرهنگ بومی و حفظ آن

 فراهم بودن زمینه قابلیت نمایش آداب و رسوم و فرهنگ روستاها

 هال به حفظ سنتتمای

 ارزشمندی دانش بومی دهندهانتقال

 زیرساخت عنوانبههای بومی و محلی های ورزشی به ورزشنیاز سایر رشته
های ورزشی به نیاز سایر رشته

های بومی و محلی ورزش

 رساختیز عنوانبه

 وجود وزارت ورزش و جوانان

ی مناسب هارساختیزوجود 

 قانونی، فرهنگی و مذهبی

 

 های اختصاصی بودن فدراسیون مستقل و هیآت دارا

اصل سوم قانون اساسی= ورزش )تأکید قانون اساسی مبنی بر رایگان و عمومی بودن 

 ورزش رایگان برای همه(

مانند شبكه رادیویی و کشور )های دیداری، شنیداری و نوشتاری ورزشی در توسعه رسانه

 تلویزیونی ورزش(

 در فرهنگ اسالمی و تعالیم بزرگان دینتوصیه به ورزش 

 و جهانی کرد. یتوان ثبت ملّهای محلی را میها و بازیبرخی از ورزش
قابلیت ثبت ملّی و جهانی برخی 

 های بومی و محلیاز ورزش

 

 گیریبحث و نتیجه
بر اساس نتایج پژوهش، آموزش و تمرین 

های بومی های مختلف؛ برخورداری ورزشمهارت

لی از تنوع و گوناگونی؛ سهولت انجام و مح

های های بومی و محلی؛ ارزش ذاتی ورزشورزش

پیوند با  روستا؛ پیوند با طبیعت بومی و محلی؛

قابلیت سازگاری باال ساختارهای فرهنگی روستا؛ 

جلوگیری از انحرافات امروزی؛  جامعهبا شرایط 

اجتماعی در جوانان؛ وجود زمینه برگزاری 

ورزشی بومی و محلی؛ فراهم آوری  هایجشنواره

فرصت برای ترویج فرهنگ بومی و حفظ آن؛ نیاز 

های بومی و های ورزشی به ورزشسایر رشته

ی هارساختیز؛ وجود رساختیز عنوانبهمحلی 

مناسب قانونی، فرهنگی و مذهبی و قابلیت ثبت 

، های بومی و محلیملّی و جهانی برخی از ورزش

های بومی و قاط قوت ورزشترین نمهم عنوانبه

 محلی شهرستان کرمانشاه شناخته شدند.
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های شاد، بازی صورتبههای بومی که ورزش

 سوکپذیرند، از یمتنوع و با فشار کم انجام می

انجام حرکات بدنی  با ایجاد تحرك برای افراد و

موجب آرامش روحی، روح  برای پرورش جسم و

راده، افزایش قدرت روحی، افزایش قدرت ا

-افزایش حس اعتماد به نفس و توانایی تصمیم

شوند و از سوی دیگر، افراد از نظر گیری می

شوند و احساس روحی و روانی نیز تقویت می

روح کنند و بهتری نسبت به امور زندگی پیدا می

خمودگی را از کودکان و جوانان و حتی پیران 

 دهدبه آنان شادابی و سرزندگی می گیرد ومی

؛ 12: 9312جاللی فراهانی،  ؛59: 9312بانی،)جا

 توسعه(. بر این اساس 951: 9319رمضانی نژاد، 

های بومی با تأکید بر ورزش ی ورزشیهاتیفعال

عالوه بر تواند می، یانیروستا و محلی برای

 هیجانی و -روانی تخلیه فراغت و اوقات پُرکردن

در ارتقاء کمی و کیفی  جسم، و روح سالمت

نشاط  سطح زندگی در نواحی روستایی و تأمین

 ازروستاییان، و سالمت جسمی و روحی 

 قرار گیرد. مورد توجه مختلف یهادگاهید

هدفی که از طریق طراحی و اجرای  نیترمهم

آموزش تمرکز حواس رود، ها انتظار میاین بازی

ر و و هوشیاری و تمرین حافظه، تقویت قوه ابتكا

اتكا به نفس در عین  هیروحخالقیت و ایجاد 

تمرین همیاری و همكاری و احساس تعلق، 

پیوستگی و وابستگی به گروه، آموزش رعایت 

نظم و عمل به قوانین و مقررات، تمرین مشارکت 

های قانونمند و منظم و در نتیجه ایجاد در رقابت

استقامت، مبارزه، تالش و شكیبایی و  هیروح

ن ایثار و فداکاری، آموزش گرامی حتی تمری

ها، آموزش احترام به داشتن و حفظ سنت

ترها و باالخره آموزش ترها، مدارا با ضعیفبزرگ

باشد )ملک ها، میشیوه زندگی و تحصیل منزلت

؛ 99: 9373فراهانی،  یزآبادیعز؛ 9365محمدی، 

؛ 979: 9319کوشافر، ؛ 55: 9371کاشف، 

روحی دهكردی،  ؛93: 9312صدیق سروستانی، 

؛ پناهی سمنانی، 921: 9312شكوری،  ؛9312

فراهانی و  : هفت؛9314؛ محمدی، 33: 9312

جاللی ؛ 55؛ 9316:912شهرکی، 

 (. 9312؛ رمضانی و همكاران؛ 74: 9312فراهانی،

هایی ها با دارا بودن ارزشهمچنین این بازی

چون بازی عادالنه، کار گروهی و همكاری، 

و مأنوس شدن  رام به دیگرانمناعت طبع و احت

سالم زندگی  وهیش ارائهای برای وسیلهبا طبیعت، 

است که در نهایت سالمت بیشتر، رفاه و 

جامعه را به همراه دارد که موجب  نفسعزت

پایدار جوامع  توسعهرشد و پیشرفت جامعه و 

 ؛99: 9312، 9سمیتا-سوتنخواهد شد )رابرتز و 

 (.26: 9311خدادادی و عسكریان، 

نتایج دیگر تحقیق حاکی از برخورداری 

های بومی و محلی مناطق شهرستان ورزش

این  در واقعکرمانشاه از تنوع و گوناگونی است. 

ها به جهت انطباق با عالیق فرهنگی و ورزش

هنری اقوام مختلف، از تنوع و گوناگونی زیادی 

گسترش  سازنهیزمتواند برخوردار هستند که می

ملک ها در جامعه باشد. گونه ورزشو تعمیم این 

(؛ پناهی 9371کاشف )(؛ 9365محمدی، )

(؛ 9312(؛ صدیق سروستانی )9319سمنانی )

(؛ قزل 9312(؛ تور کلیدسن )9312محمدی )

(؛ حسن 9316(؛ فراهانی و شهرکی )9312ایاغ )

و محمدی  (9317مختاری، ) (؛9317پور )

های خود پیرامون (، نیز در پژوهش9314)

های بومی و محلی مناطق مختلف ایران، شورز

های بومی و محلی بر تنوع و گوناگونی ورزش

                                                      
9. Roberts & Souten-Smith 
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ریزی در جهت معتقدند برنامهاند و تأکید داشته

های بومی و محلی به معرفی و تبلیغ ورزش

های مختلف دارند، سبب تنوعی که در زمینه

های مختلف سنی با های گروهتواند نیازمی

ها و استعدادهای جسمی و ها، تواناییسلیقه

 فكری متعدد را پاسخ گوید.

نكته مهم دیگری که تقریباً در مورد تمامی 

بومی و محلی شهرستان کرمانشاه،  هایورزش

های بومی و محلی ایرانی همانند همگی ورزش

ها است و خورد، سادگی ابزار آنبه چشم می

های لوکس ها و ورزشاینكه بر خالف بازی

ترین ابزار و استفاده از راحتی و با کم امروزی به

اشیاء و وسایل محلی، قابل انجام هستند. در 

ها، چوب و سنگ، نخود، لوبیا، اکثریت این ورزش

ها، آب و خاك، ، هسته میوهمرغتخمگردو، 

شود که با دگمه، پارچه و نمد به کارگرفته می

ای در کمترین هزینه و یا حتی بدون هیچ هزینه

هستند. ملک  دسترسقابلمكانی  هر جا و

(؛ جابانی، 9371(؛ کاشف؛ )9365محمدی، )

(؛ صدیق 9319(؛ پناهی سمنانی، )9312)

(؛ 9312(؛ محمدی، )9312سروستانی، )

(؛ فراهانی و 9312(؛ قزل ایاغ، )9313محمدی، )

( و پالم، 9317(؛ حسن پور، )9316شهرکی، )

 (، نیز در تحقیقات خود سادگی و سهولت2225)

های بومی و محلی را مورد تأکید اجرای ورزش

 اند.قرار داده

های بومی و سادگی و سهولت انجام ورزش

محلی و اینكه به راحتی و ارزانی با استفاده از 

اشیاء و وسایل محلی در هر مكان و زمانی قابل 

اجرا هستند، نكته مهمی است که با توجه به 

ر مناطق کمبود یا فقدان سایر امكانات ورزشی د

ورزشی در این  سرانهروستایی و پایین بودن 

های ورزش توسعهرشد و  زمینهتواند مناطق، می

 بومی و محلی را در مناطق روستایی فراهم آورد.   

ی اجتماعی، ورزش به شناسبیآساز دیدگاه 

 عنوانبههای بومی و محلی طور عام و ورزش

خاص سهم  طوربههای تفریحی، بخشی از ورزش

ای در بهسازی جسمی و روحی، حفظ عمده

سالمت اجتماع و پیشگیری از ابتالی نوجوانان و 

های اجتماعی مانند جوانان به انواع آسیب

 دیدگاه ازبزهكاری و مفاسد اجتماعی دارند. 

ها و پرداختن به انواع ورزش شناسی نیز،جامعه

های بومی و محلی، عالوه بر اینكه موجب بازی

ان سرگرمی مناسبی برای گذراندن شود جوانمی

اوقات فراغت داشته باشند، در تأمین سالمت 

ها، تحرك و هیجان تخلیهی و روانی، انجسم

نشاط، تعادل هیجانی و عاطفی، حل مشكالت 

شخصی و اجتماعی، فراگیری اصول و قواعد 

های وجودی و ، بروز استعدادزندگی اجتماعی

یر بسیاری دارد ظاهری نوجوانان و جوانان نیز تأث

 .(9312:997)جاللی فراهانی، 

در جوامع کهن حاکمان و زمام داران جوامع 

ها برای کنترل ها و بازیروستایی از ورزش

کردند، زیرا احساسات توده اجتماع استفاده می

شد و در های ورزشی خالی میمردم در میدان

های ورزشی نتیجه شور و نشاطی که در محیط

د، حالت انفجار و طغیان آمبه وجود می

داد کش را تخفیف میکشاورزان آزرده و زحمت

نشاند. بر این اساس در جمهوری خلق و فرو می

و  یبدنتیتربچین و اتحاد جماهیر شوروی، 

ورزش نه تنها برای محصلین، بلكه برای کارگران 

و کشاورزان روستایی نیز امری الزامی و اجباری 

(. خود 294: 9319بوده است )کریمی، 

ای برای ی بدنی را وسیلههاتیفعالکشاورزان نیز 

بیرون راندن و آزاد کردن روح حیوانی خود 
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(. به همین دلیل 14دانستند )همان منبع: می

و  کنندهخستهبرای رهایی از زندگی یكنواخت و 

دشوار خود در هر فرصتی که از طرف اربابان و 

ورزشی و  های، در برنامهافتندییممالكان خود 

 کردند.های مختلف شرکت میبازی

های بومی و همچنین پرداختن به ورزش

 و ورزش عنوانبه توانندمحلی، عالوه بر اینكه می

 در مخرب تفریحات جایگزین سالم تفریحی

عنوان به هااز آن توان، میدنباش روستایی جامعه

در  ای برای گریز از عواقب اعتیاد به فناوریبهانه

 یتوسعه برای یمهم عامل روستایی و جوامع

و معنا  روستاها فرهنگی تیهو حفظ و روستایی

 روستاییان و مفهوم بخشی دوباره به زندگی

 .استفاده کرد

(؛ احمدی 9313(؛ محمدی )9371کاشف )

 9( و کاشمن9317) پورحسن(؛ 9317زاده )

بومی و  های( در این باره معتقدند: ورزش2222)

که با آداب و سنن و ندی محلی به سبب پیو

مناطق مختلف  های دینی و فرهنگی مردمارزش

 در دنتوانمیدر صورت شناساندن و احیاء دارند، 

 فرهنگ سیطره با مقابله و جهانی فرهنگ هجوم

 هویت تقویت در بمناس ابزاری عنوانبه جهانی

 .رندیقرار گ استفاده مورد فرهنگی و یملّ

های ورزش جشنوارهوجود زمینه برگزاری 

ها ترین فرصتاز دیگر مهم بومی و محلی

های بومی و محلی مناطق پیرامون ورزش

باشد. برگزاری روستایی شهرستان کرمانشاه، می

های بومی و ورزشی بازی -های فرهنگیجشنواره

های سنتی، عالوه بر اثرات مثبت محلی و ورزش

آن در ارتقاء روحیه نشاط و شادابی جامعه 

، تماشاگران و مندانعالقهتوجه  روستایی،

                                                      
9. Cashman 

گردشگران ورزشی زیادی را به جامعه و اجتماع 

 هایفرصتایجاد  سبب کند وروستایی جلب می

 و روستایی جامعه برای اشتغال و تیفعال

 کشاورزی تولیدات رونق ،محلی صنایع گسترش

. شودمحلی می اقتصاد به سرمایه تزریق و

واندو و پختن مثال شرکت در ورزش تك عنوانبه

یی است که هاجاذبهکیم چی در صدر لیست 

گردشگران خارجی تمایل دارند در کشور کره 

تجربه کنند و یا کشور چین به سبب ورزش 

( هر ساله تعداد زیادی فوکونگسنتی خود )

( و یا 2229، 2کند )چوگردشگر جذب می

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در شهرستان 

مالی که هر ساله در فصل اسفراین خراسان ش

هزار تماشاچی را از نقاط مختلف  72بهار حدود 

 آورد.در این منطقه گرد می

ای ها اگر همراه با نمایش گوشهاین جشنواره

از فرهنگ، آداب و سنن گذشته جوامع روستایی، 

ی، انواع غذاها و دستعیصنااز جمله پوشاك، 

 سعهتوهای محلی باشند، نقش دو چندانی در نان

های گذشتگان روستاها  و احیای آیین و سنت

ی، بدنتیتربخواهند داشت. نهادهایی همچون 

میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

آموزش و پرورش، صدا و سیما و جهاد کشاورزی 

های اجرایی هستند که ترین دستگاهاز مهم

ها های محلی را در قالب جشنوارهتوانند بازیمی

 ناسانند.به مردم بش

ها و باید در خصوص برگزاری جشنواره آنچه

های بومی و محلی باید مورد مسابقات ورزش

توجه قرار گیرد، این است که هدف اصلی از 

برگزاری باید تشویق هرچه بیشتر مخاطبان به 

های بومی و محلی و ایجاد ها و بازیورزش

                                                      
2. Cho 
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روحیه نشاط و شادابی آنان باشد، اما متأسفانه 

های نامناسب و عدم رعایت برخی از ریزیبرنامه

های اصلی در حاشیه اند هدفاصول، موجب شده

بنابراین آنچه باید در مورد ؛ قرار گیرند

های بومی و محلی مورد توجه قرار گیرد، ورزش

این است که انگیزه انجام بازی از حد معینی 

فراتر نرود تا جنبه لذت بخشی و تفریحی آن 

 حفظ گردد.

در  و ورزش پنج هزار بازی بیش ازوجود 

 نشان از تنوع وکه  مناطق مختلف کشور

 و هامختلف بازی گستردگی وسیع انواع

     .محلی در سراسر ایران دارد بومی و یهاورزش

ها و بازیاین از زیادی اگر چه تاکنون تعدادی 

اند، اما شده شناسایی و گردآوریها ورزش

ها و این  بازی ریظنیبهای ها و ظرفیتکارکرد

 یشیاندکین و خالقیت در ریشه ها کهورزش

 بافت مناسب در و دارد بوم و مرز این پیشینیان

 از بهینه یاستفاده با فرهنگی و -اجتماعی

اند، نادیده فضا شكل گرفته و امكانات حداقل

از  های برخیوجود تالش با گرفته شده است و

 ،مختلف هایدوره مسئوالن و پژوهشگران در

راه  در ایران های بومی و محلیورزشاحیای 

های بومی بسیاری از ورزش. است نبرده ییجابه

و محلی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه نیز 

  اند.به همین حال و روز درآمده

 که دهدمی نشان تحقیق این از حاصل نتایج     

 این محلیو  بومی هایورزش از زیادی تعداد

 باشندمی نابودی و شدن فراموش حال در استان

 در فقط حاضر حال در نیز دیگر تعدادی و

 اگر و شوندمی انجام ویژه مراسم یا و هاجشنواره

 مبذول مربوطه مسئولین طرف از بیشتری توجه

 و حذف دور شاهد چندان نه ایآینده در ،نگردد

با  .بود خواهیم استان در هاورزش این نابودی

ای که ها در زمانهدام از این بازیفراموشی هر ک

به عادت پذیرفته جمعی آدمیان  تكنولوژی

دنیایی از  کهنیتبدیل شده است، عالوه بر ا

بخشی  و باورهای فرهنگی یک قوم و یک محل

 ،سپاریمبه فراموشی می خاطره نیاکان خود را از

ها را برای این بازی به آسانی ظرفیت بسیار زیاد

 وقات فراغت کودکان و نوجوانانایجاد تنوع در ا

 .دهیماز دست می نیز را

و  هابازی ترویج و احیاءاست  بدیهی

 مختلف اقشار میان درهای بومی و محلی ورزش

 معرفی و شناسایی نیازمند روستایی، جامعه

 ریزیو برنامه محلی و بومی هایها و ورزشبازی

تا  است عملیاتی و استراتژیک سطح در دقیقی

ها و حفظ اصالت ه بر احیاء این ورزشعالو

فرهنگ اصیل ایرانی و تداوم آن در سطح جامعه، 

اوقات فراغت روستاییان و  یسازیدر جهت غن

ها و ارتقای سطح سالمت جسمی های آنخانواده

و روانی روستاییان کوشید و از روی آوردن آنان 

به تفریحات ناسالم مانند استعمال دخانیات و 

الزم  زهیانگلوگیری کرد و با ایجاد امثال آن ج

برای تالش بیشتر و موجب افزایش کارایی و 

ها و معضالت جلوگیری از بسیاری از بیماری

یی در جوصرفهفردی و اجتماعی و در پی آن 

 .شد یدرمانهای هزینه

ها و ابتكارات اجرایی برای در پایان برنامه   

های توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش

 گردد:بومی و محلی به شرح زیر پیشنهاد می

های ها و مسابقات بازیبرگزاری جشنواره -

و  و آداببومی و محلی همراه با نمایش فرهنگ 

رسوم محلی و پوشش زنده تلویزیونی این 

ها جهت معرفی و ترویج و مسابقات و جشنواره

 های بومی و محلی.توسعه ورزش
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ر با های جدید ورزشی سازگاایجاد الگو -

های اقتصادی و اجتماعی با تمحدودی

های بومی و گیری از قابلیت باالی ورزشبهره

 محلی.

طراحی و استقرار نظام آموزش و مدیریت  -

کشف، پرورش و ارتقاء( ورزشكاران در استعداد )

 های بومی و محلی.رشته

ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم نسبت  -

 یحلمهای بومی و ی مثبت ورزشکارکردهابه 

ارتقای سالمت، جسمانی، روحی و روانی و )

های پرورش اخالقی افراد، کاهش نابهنجاری

ی مستندسازاجتماعی و...( از طریق شناسایی و 

 های بومی و محلی.و معرفی ورزش

ی موجود در هالیپتانسمندی از بهره -

)ارتقای نیروی بدنی،  های بومی و محلیورزش

 -شور و  های مختلف، ایجادآموزش مهارت

...( در تنوع  و هایبازنشاط، سهولت اجرای 

های ورزشی مدارس و بخشیدن به فعالیت

 ها.دانشگاه

های بومی و محلی معرفی و ترویج  ورزش -

منبعی ارزشمند برای توسعه ورزش  عنوانبه

 )ورزش برای همه(. آسان و رایگان

ی از مندبهرهای جامع جهت تدوین برنامه -

می و محلی در توسعه صنعت های بوورزش

 .گردشگری ورزشی

 منابع

 54-57: 923، ی و کتابداریرساناطالعنشریه  .های کهن ایرانبازی. 9317 .س. ، زاحمدی زاده. 

 تهران، انتشارات نشر و  .روش تحقیق کیفی. 9311 .صلصالی و م. پرویزی . س.ادیب حاج باقری، م

 .27-44تبلیغ بشری، چاپ دوم. صص
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Abstract 

Objective: The main objective of this study was to develop sports in rural areas of 

Kermanshah, with an emphasis on indigenous and local sports. 
Methodology: This study is an applied research and considering its method is a 

qualitative research. In this research, study population consisted of all rural 

people of Kermanshah. Commensurate with the nature of qualitative research 

that does not follow statistical sampling, purposeful sampling was used in this 

study. Stopping criterion of sampling was duplicate data or information 

saturation and lack of access to more new data.  

Results: Findings of this study showed that learning and practicing of various 

skills, benefits of the diversity of local and indigenous sports, facility of local 

and indigenous sports, connection with cultural constructions of villages, high 

compatibility with conditions of today's society, preventing social diversions in 

youth, and existence of groundwork for holding local and indigenous sports 

festival are the most important opportunities on local and indigenous sport in 

rural areas of Kermanshah for the rural sports development. 
Conclusion: To develop sport among  different classes of the rural society, due 

to the high potential of  indigenous and local sports and close relationship with 

the customs and movement patterns of people in rural areas, it is recommended 

to identifiy and introduce local and indigenous games and sports and to have a 

careful planning at the strategic and operational levels to not only revive these 

sports, but also maintain the originality of Iranian culture  and its continuity in 

society. An effective step in enriching the leisure time of rural people and their 

families is to promote physical and mental health of people in rural areas. 

Keywords: Indigenous and local sports, rural sport, Kermanshah, Graonded 
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