
 

 

 
 

برداری در توسعۀ  به منظور بهره های بومی و محلیهای اصلی ورزشلفهؤم
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 چکیده

به سبب تأثیر مثبت بر تأمین سالمت جسمی و روحی، گذران سالم اوقات فراغتت و  توسعۀ ورزش و تربیت بدنی 

تترین  توانتد بته عنتوان یاتی از ا تلی     اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، متی آثار شگرف آن در ابعاد مختلف اجتماعی، 

هتای ا تلی    لفته ؤم. هدف این پژوهش، ارزیابی شودتوسعۀ پایدار قلمداد  محور عنوان به انسان به ابزارهای توجه

و  کیفتی رویارد است. در این مطالعه با  برداری در توسعۀ پایدار روستایی های بومی و محلی به منظور بهرهورزش

هتای بتومی و محلتی شهرستتان کرمانبتاه بته عنتوان        ها و ورزشبازی ،گرایانه طبیعتاز لحاظ پارادایم با رهیافت 

هتای عمیتق و    ورد نیتاز از طریتق برگتزاری مصتاحبه    هتای مت  هآوری داد ع. جمت شده استتحلیل  مستندات تحقیق

 ۀهای تامیلی مانند تهیت  مستقیم و روش ۀ، مباهدهای متمرکزهای انفرادی و تبایل گروهمصاحبه ،ساختارمند نیمه

های بومی و محلتی شهرستتان کرمانبتاه در ابعتاد     های پژوهش، بازیبر اساس یافتهعاس و فیلم  ورت گرفت. 

ریتزی در جهتت احیتا و    اند، به نحوی که برنامهها را در خود جای دادهمختلف، مجموعه جالب توجهی از فعالیت

 کتردن عجتین توانند پاسخگوی طیف وسیعی از اهداف توستعۀ روستتایی باشتد،  ترا کته      یها مترویج این بازی

بتا تتأمین نیتروی     روستتایی،  توستعۀ  هتای هبرنام باهای بومی و محلی به ویژه بازی تفریحی -ورزشی هایفعالیت

 حفت   اجتمتاعی، بهبتود همبستتگی    روستتاییان،  افزایش مبتارکت  انسانی سالم و فعال، ارتقای سرمایۀ اجتماعی،

، های اجتمتاعی ها و ناهنجاریسازی اوقات فراغت روستاییان و کاهش آسیب غنی نیز و باورهای محلی و هاارزش

وری و ارتقتای کمتی و کیفتی ستطد زنتدگی      و بهتره  بتازده  بهبود با همراه بانباط و ای پویاجامعه گیری شال به

 منجر خواهد شد. روستاییان 

 

 .یو محل یبوم هایشهرستان کرمانباه، ورزش ،ییروستا ۀتوسع ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

گیرد. این واحد روستا یک واحد و کمربند جغرافیایی است که رشد و توسعه را در بر می

، محیطی زیستاقتصادی، اجتماعی،  ندگانه )های وری و فعالیتشامل مردم، ماان، فضا، بهره

توسعۀ این اساس، رشد و  (. بر56: 2007همااران،  و 1اندرواست ) (پروریکباورزی و دام

توسعۀ . حتی شودکباورزی تلقی میتوسعۀ ریزی برای مناطق روستایی بسیار فراتر از برنامه

طق روستایی نیز خال ه های مناگیری از ظرفیتافزایش تولید، اشتغال و بهره بهروستایی 

ها نیز در این د زندگی در جهت رشد و تعالی انسانهای جدی، بلاه ایجاد کیفیتشود نمی

 (.48: 1389فتحی و مطلق، شود )مطرح می  ار وب

گذشته در دنیا و  دهۀیی در  ند توسعۀ روستاهای ها و پروژهبسیاری از برنامه ۀتجرب

پایدار روستایی فقط در توجه  ِرف به توسعۀ دهد که کبورهای در حال توسعه نیز نبان می

 ،شودنمی محققبهبود شرایط اقتصادی روستاییان و ایجاد اماانات و خدمات مورد نیاز آنان، 

به تنهایی جامعۀ روستایی به نحوی که ایجاد برخی از اماانات رفاهی و تسهیالت زیربنایی در 

تأثیری اندك نواحی روستایی  ۀکند و جز هدر رفتن بودجنتوانسته، موفقیت الزم را کسب 

هایی را برای پرورش های تانیای  رف، گر ه ممان است فر تنداشته است. اجرای طرح

عالیق و استعدادهای گروه کو ای از روستاییان به وجود آورد، اما آنچه مسلم است، تأثیر 

ماعی در اجت -تر شدن شااف اقتصادیمصرف و عمیق ۀها در افزایش روحیبرخی از این طرح

  .میان قبرهای مختلف روستایی و سرازیر کردن آنان به مناطق شهری است

ه بیش از جهانی نبان از آن دارد که توج ۀشده در رد های انجاماز سویی دیگر بررسی

اجتماعی و فرهنگی در جوامع  توسعۀهای اقتصادی، با کم رنگ کردن جریان اندازه به جنبه

ای ؛ همزه40: 1381پاپلی یزدی و همااران،است )به دنبال داشته روستایی،  یرگی فرهنگی را 

روستایی کبورهای  ۀیای از معضالت کنونی جامعکه به طوری  ،(99: 1390و فاضل بیگی، 

در ، زیرا استخصوص در میان جوانان روستایی  در حال توسعه، خود کم بینی فرهنگی به

کالبدی و  ۀاند به توسعین کبورها اجرا شدهیی که تا به حال در اتوسعۀ روستاهای برنامه

: 1389لنگرودی و همااران، است )و اجتماعی توجه شده توسعۀ فرهنگی ای بیش از سازه

در توسعۀ پایدار های برنامهدهد ایی در ایران نیز نبان می(. وضعیت کلی اجتماعات روست188

                                                           
1. Andrew 
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انطباقی با الگوی توسعه نداشته و  نواحی روستایی با توجه به نقش و جایگاه آن در این نواحی

ترین اند، بیشمانده ها دورهای توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینهاز آنجایی که برنامه

اند )نقوی و همااران، بُعد فرهنگی( بر جای نهادهاز )آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی 

1391 :93.) 

بین توسعه و مسائل فرهنگی و اجتماعی روستاییان با توجه به ایناه ارتباط تنگاتنگی 

سطد و کیفیت زندگی  یو ارتقا امنیت اجتماعی ،مانند، آموزش، سالمت روحی و جسمانی

موضوع به ای، های توسعهتا در برنامه اند ریزان توسعه در تالشبرنامه ،وجود دارد روستاییان

آنچه  بر این اساس. کننده توجو اجتماعی روستاییان توسعۀ فرهنگی دهی به راهبرد  برتری

امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، تأمین نیازهای اساسی و قابل زیست 

ای سطد زندگی و آینده یبهبود و ارتقاهای فعلی و آینده و های زندگی برای نسل کردن عر ه

 ۀانسان سالم، جامع این رویارد در (.1شال است )تر برای روستاییان تر و سعادتمندانهامن

ن روستایی است و باید توجه داشت عملارد، انساتوسعۀ پایدار سالم و زندگی سالم هدف 

و  توسعۀ ورزشسازد. در این میان  سالم را فراهم می ۀسالم است که زندگی سالم و جامع

، تاوین شخصیت، به سبب تأثیر مثبتی که بر تأمین سالمت جسمی و روحیتربیت بدنی 

شگرف آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،  آثارگذران سالم اوقات فراغت و 

توسعۀ  محور عنوان به انسان به توجهترین ابزارهای تواند به عنوان یای از ا لیفرهنگی، می

قلمداد  پایدار روستاییتوسعۀ  تحقق برای اجتماعی نیروهای در تأثیرگذار عوامل از پایدار و

 دهد،می اختصاص خود به مدیریتی هایسایر هزینه مقابل در را هزینه ترینکم تنها نه که شود

: 1394پاپ زن و همااران، دارد ) عوامل سایر به بیبتری نسبت ۀافزود ارزش ایجاد توان بلاه

 (.2 )شال (732

 
 (1: 2011م،  دی اس) ییتوسعۀ پایدار روستا. رویکردهای 1شکل 
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 ترین مهمورزش و تربیت بدنی این توان را دارند که هم نیروسازی کنند و هم به عنوان 

های مجازی  جلوی انحرافات و مفاسد و نباط اجتماعیۀ پراکند هدایت نیروهای و کنترل ابزار

کالن های  نوجوانان روستایی بگیرند و هم در هزینه و در میان جوانان سوز را خصو اً خانمان

 نیز و اجتماعی ۀسرمای یک به عنوان شدن بدل توانایی حتی و کنندجویی ایجاد  کبور  رفه

 در ورزش کارساز و نقش اهمیت دارد. از همین رو با توجه به را کبور برای اقتصادی سرمایۀ

، فرهنگی هایارزش انتقال و سالمت افزایش زندگی، امید به افزایش جامعه، شادابی حف 

 اقتصادی، سیاسی، ابعاد در توسعه برایکارآمد  ابزاری عنوان به ورزش شدن فراگیر امروزه

 و ورزش تربیتی نقش ملل پیبرفتهبه طوری که است.  مطرح شده ... و اجتماعی، فرهنگی

 گذران همچنین و ملی وری، وفاقبهره جامعه، سازی سالم در را آن شگرف تأثیرات همچنین

 به آن از نیز ملی فرا وجه و در هکرد اناارناپذیرتلقی و اساسی نقبی مردم، فراغت اوقات سالم

: 1389قالیباف، گیرند )می انسانی بهره جوامع بین ارتباط نوع بهترین برقراری برای ابزاری عنوان

55 .) 

به عنوان یای از  ورزش، گسترش و توسعهبه های اخیر در کبور ایران نیز در سال

های موضوع ورزش در برنامهاز اما همچنان  ؛است شده عنایتپایدار،  ۀتوسع ا لی محورهای

روستایی همراه با ایجاد   را که تاکنون عمران ،شده استتوسعۀ روستایی غفلت 

، حمل و نقل، ایجاد اماکن عمومی مثل رسانی آب، سازی راههای فیزیای مثل  زیرساخت

های مجریان برنامهو  گذاران سیاستفضاهای بهداشتی، آموزشی، فضای سبز و ... مد نظر 

ت زیربنایی، اماانات رفاهی و تسهیال عرضۀروستایی بوده است. هر ند که توسعه در جوامع 

است، اما پاسخگوی تمامی نیازهایی روحی و روانی  گریزناپذیر یضرورتحائز اهمیت و 

 فراغت اوقات هایشادابی برنامه و نباط روحیۀ فقدان و نداشتن جاذبهجوامع روستایی نیست. 

 بسیاری باعث شده، فراغت در روستاها اوقات گذراندن برای الزم و شرایط اماانات کمبود و

 کافی توجه این مسئله به اگر. بگذرانند بطالت به را خود اوقات فراغت بزرگساالن و جوانان از

 دنبال به راجامعۀ روستایی  افسردگی و روانی و روحی نه تنها مباالت ،بودن شایسته و

 که شودمی اجتماعی هایآسیب انواع آمدن وجود به باعث در درازمدت بلاه داشت، خواهد

 .(2: 1394پاپ زن و همااران، ) کنندمی بروز اجتماعی  ورت هم به و فردی  ورت به هم

تحمل روستاییان در برخورد با معضالت اجتماعی، افزایش  ۀمدن آستانپایین آ

پرخاشگری، نزاع، عصبانیت، استرس مداوم، افسردگی، شیوع اجتماعی همچون های  ناهنجاری
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امراض جسمی و روانی و نهایتاً کاهش امید به زندگی و عدم برخورداری از نباط و 

  .استی به تفرید و سرگرمی در جوامع روستایی هتوجسرزندگی از جمله پیامدهای بی

به منظور ایجاد فضای ورزش و تربیت بدنی  اندکی ۀهای اخیر بودجگر  ه در طی سالا

ها و ها  رف ساخت ورزشگاهشده است، اما اغلب هزینه در روستاها اختصاص داده

کند و تأثیری جز هدر اند که به تنهایی نتوانسته موفقیت الزم را کسب  ه ورزشی شد های باشگاه

که به تازگی به وجود هایی رزشاندك نواحی روستایی نداشته است، زیرا و ۀرفتن بودج

و اقبار متوسط و ضعیف جامعه قادر به انجام آنها نیستند، یا فقط در  رندب هزینهآیند یا  می

پس از زمان کوتاهی از  مدت کوتاهنواحی خا ی قابل اجرا هستند و یا به  ورت یک موج 

باید  روند، به همین دلیل برای عمومیت بخبیدن و همگانی کردن ورزش در جامعهبین می

بینی و  پیشبخش باشد، بررسی،  بتواند نتیجه مدت کوتاههای سهل و عملی که در  روش

ریزی شوند و این ممان نیست مگر با پرداختن به فرهنگ و سنن و آداب و رسوم مردم  برنامه

مورد توجه هر منطقه و ایل و تباری که  های فعالیتها و های ذاتی آن جامعه و عالیق و سلیقه

پردازند هایی از کبور به آن میپرداخته و هنوز هم در بخشها میر آن جوامع به آنمردم د

 به سببهای بومی و محلی روستایی ورزشدر این میان توجه به  (.1: 1387، پور حسن)

های مردم روستایی دارند، اسبتزندگی، رفتار، کردار و من ۀشیو با ی کهای تنگاتنگ رابطه

جسمی،  های قابلیت های ورزشی در روستاها،بخبیدن به برنامهد ضمن عمومیت توان می

ها شاوفا و توسعه داد ترین اماانات و هزینهفاری، روانی، شخصیتی و اجتماعی افراد را با کم

ایجاد و جامعۀ روستایی ا لی پرورش نیروی انسانی سالم و ارتقای کیفی زندگی  ساز زمینهو 

: 1390؛ درخبان زوایه، 128: 1379قیطانچی، ) شد تاییروس ۀفر ت زندگی بهتر برای جامع

 گاهیافزون بر این  .(732: 1394؛ پاپ زن و همااران، 115: 1394؛ نقوی و همااران، 11

در توسعۀ پایدار های مؤثر در حف  آثار به فعالیت خود های بومی و محلیها و سرگرمیبازی

را از طریق رویاردهای اقتصادی،  های خودشوند و رهیافتمناطق روستایی تبدیل می

 . (18، 1991، 1تالبوتنبانند )اجتماعی، فرهنگی و محیطی به ثمر می

توسعۀ پایدار های بومی و محلی در های بازیگیری از ظرفیتبدیهی است که بهره

و  ریزی دقیق جهت احیاهای بومی و محلی و برنامهروستایی نیازمند شناسایی و معرفی ورزش

 کبورهایی در این زمینه .است المللی بین حتی در سطد محلی، ملی و هاترویج این ورزش

                                                           
1. Talbot 
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 فو، کونگ مانند خود، بومی های ورزش و هابازی اند،توانسته کره و ژاپن  ین، همچون

اما  (؛154: 1393غفوری، کنند ) جهانی و داده توسعه کرده، احیا سومو را و ووشو تاواندو،

های کارگیری ظرفیت معرفی و بهبه منظور  ای یافته نظام تالش متأسفانه در کبور ایران تاکنون

 سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیای روابط بر محلی و بومی هایورزش نظیربی

-ورزش جایگاه مورد در تحقیق انجام شرایطی، لزوم  نین در .است نگرفته  ورت روستاییان

 سوی به گامی و ایرانی فرهنگ از بخبی عنوان به ،توسعۀ روستاییو محلی در  بومی های

است، لذا با توجه به  ناپذیر اناار و ثمربخش ها،ورزش این احیای دوباره و ردنکمحور جامعه

 به محلی و بومی هایورزش ا لی های مؤلفهتبیین ضرورت مسئله، هدف از پژوهش حاضر 

 . است روستاییتوسعۀ پایدار  در برداری بهره منظور

 

 ادبیات تحقیق

ها های ارزشی ناشی از آنم و کارکردها و مفاهیاگر ه تبیین و تحلیل جامعی در خصوص بازی

، در باره، بسیار اندك و ناقص استو منابع موجود در این نگرفته در جوامع روستایی،  ورت 

، 1انجام شده )نظیر مطالعات: بوگوپااین نوشتار سعی خواهد شد، بر اساس نتایج مطالعات 

؛ 248: 2010، 4؛ تیرابسون و موگامبدی2009 ،3 نتا ن و ؛ تانگوتم2001؛ 2؛  و45: 2001

 ؛ شریعت2013؛ اقدسی و همااران، 2011، 6و همااران ؛ مدوجیچ39-48، 2010، 5الزاروس

؛ عبدلی، 171: 1381؛ کوشافر، 1373؛ بلو ی، 11-25: 1373؛ عزیزآبادی فراهانی، 1371 زاده،

؛ جاللی فراهانی، 37-65: 1390؛ درخبان زاویه، 1389قالیباف،  ؛1388؛ ملاوتیان، 136: 1386

؛ 54: 1394؛ اندام و همااران، 1393؛ غفوری، 116: 1392؛ نقوی و همااران، 99 :1390

-زشاین ور مهمگرایانه به شرح و تو یف کارکردهای  ، با دیدی توسعه(111: 1394قزلسفلو، 

. بر اساس منابع موجود، شودروستایی پرداخته توسعۀ ی کیفیت زندگی روستاییان و ها در ارتقا

روستایی توسعۀ پایدار در  برداری بهرههای بومی و محلی به منظور های ورزشترین مؤلفهمهم

 عبارت است از:

                                                           
1 .Bogopa 
2. Cho 

3.Thongutum & Chantachon 

4. Tyrabsom&Mogambdi 
5. Lazarus 

6. Medojevic 
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  ابای، و واکنش بهبود بدنی، استقامت و قدرت سرعت، افزایش: ارتقای سالمت جسمی و روحی. 1

 و جوانمردی، مردانگی خصو یات تربیت مقاومت، و روحیۀ شجاعت رشد ذکاوت، و هوش تقویت
بهبود  تیراندازی، مانند رزمی هایتوانایی بردن باال و تعاون، همااری حس تقویت نفس، به اعتماد توسعۀ
 پُرکردن نهایت در و تعادل و هماهنگی تنفسی، ایجاد و قلبی ظرفیت افزایش ذهنی، هایمهارت و دقت

 شود.می محلی محسوب و بومی هایورزش هایمزیت از بیااری و اوقات فراغت
 القای و پرورش برای مسئولیت قبول های بومی و محلی درها و بازیورزش: اجتماعی های. ارزش2

 و اجتماعی های ارزشبرای تقویت  عاملی عنوان به و بوده سهیم جامعه افراد در های اجتماعیارزش
-ارزش و فرهنگی و تعالی رفتارها -عمل کرده و باعث رشد شخصیت اجتماعی انسانی مطلوب های رفتار

 شود. می روستایی ساکنان های

 هویت به عنوان عنصری فرهنگی، نبانگر های بومی و محلیها و بازیورزش های فرهنگی:. ارزش3
هاست. بازی این انتظام و نظم خلق و در هاآن ابتاار و فار ها،سرگرمی تاریخ و در طول کبورها
 هانسل بین فرهنگی فا لۀ فرهنگی، از مفاهیم انتقال برای به مثابۀ ابزاری محلی و های بومی بازی

 کنند.می جلوگیری

و ها بیماری انواع به افراد ابتالی از جلوگیری های بومی و محلی، عالوه برورزش های اقتصادی:. ارزش4
 طوالنی جامعه، نیروی کار توان افزایش نوآوری، و بهداشتی، افزایش خالقیت هایمراقبت هزینۀکاهش 
و ارتقای رفاه و سالمت عمومی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و  و کار نیروی بازدهی دورۀ کردن

به همراه خواهند های محلی  هبازار ۀرونق گردشگری و توسعافزایش درآمد روستاییان را از طریق 
از  یای عنوان به سنتی و بومی هایبر ورزش تأکید و توجه اخیر سال  ند داشت، به نحوی که در

معرفی  مختلف کبورهای در سیاسی و اهداف اقتصادی با ورزشی توریسم توسعۀ کارهای راه ینتر مهم
 شده است.

 از انسان یافترد آسانی به توانمی هاآن نقوش و هانببته سنگ از بسیاری ازمحیطی:  زیست های. ارزش5

 قبال در را وظایفی و هپنداشت خدایی هاآن از یک هر برای پرداخته طبیعت نیروهای کبف به که زمانی همان

 ،تفریحی هایجبن ریگد یا و ازدواج هنگام ،مرگ ،تولد زماندر  . بر این اساسکردمی احساس ایبان
 .ندگذاشتمی احترام خدایان به مختلف طرق به و نددادمی ترتیب های مختلفیو بازی ورزشی مسابقات
شدند، در واقع های نمادینی که به منظور نبان دادن اعتقاد عمیق به نیروهای زایندۀ طبیعت اجرا می بازی

های سنتی، مقدس دانستن اند. در فلسفۀ حاکم بر بسیاری از ورزش حلقۀ اتصال انسان و محیط زیست
شود. به همین طبیعت و ستایش آن عاملی در نگهداری زیستگاه و دستیابی به توسعۀ پایدار محسوب می

 است. سالم گذرانی وقت یا و تفرید از باالتر  یزیهای سنتی ورزش ها وبازی گفت توانمیدلیل 

 

 های بومی و روستایی در شهرستان کرمانشاهورزش

 فضاى تاریخ بستر در شهرستان کرمانباه نظیرزیستى بى و اقلیمى تنوع قومی و فرهنگی،

که هم به سادگی  هاییاست. بازی آورده فراهم مختلف هاىبازی انواع ظهور براى را مناسبى

ها و استعدادهای جسمی و فاری متنوع و متعددی را در ، تواناییها سلیقهو هم  اند قابل انجام

دهند و از سنی از کودکی تا بزرگسالی را پوشش میهای مختلف گیرند. همچنین گروهنظر می
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جالب  یایبی و رقابتی برخوردارند. ناتۀهای مختلف فردی، تیمی، نرمبی، نمایبی، نحالت

اه به رغم نابودی بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی روستاهای این دیار، بخبی از آن

های بومی فاهی و در قالب بازیمردمان این سرزمین به  ورت فرهنگ ش هویتفرهنگ و 

گر توان هنوز هم در برخی روستاها نظارهحف  شده است و بقایای به جامانده از آنان را می

های بومی و محلی مناطق روستایی شهرستان کرمانباه در قالب سه بازی بود. در این پژوهش

نمونه مطالعه شده  به عنوان 3آیینی -و بازی نمایبی 2سرگرمی -، بازی1ورزشی -بخش بازی

  (.1جدول ) است
 

 شهرستان کرمانشاه بر اساس نوع کارکرد محلیهای بومی و بندی ورزشطبقه .1جدول 

 های بومی و محلی شهرستان کرمانشاهو بازی هاای از ورزشنمونه بندی بازی براساس نوع کارکردطبقه

 ورزشی -بازی

 -(Qolān -Qol Qolānقول قوالن ) -قوالن -( Tup Qārتوپ قار ) -(Gorzānگورزان )

الن په -(zürānزووران ) -(Qāwānقاووان ) -(Zarānران )زه -(Haft Sangسنگ )هفت

(Palān )-کی لهزوور مِه -کیلهخون مِه(ün melakiKh -zür Melaki)- په( النPalān)- 

ران زه -(Tup Qār) توپ قار -(Halukānهه لووکان ) -(Kelāw Rawānakiکی )کالو رووانه

(Zarān...و ) 

 سرگرمی -بازی
 خاکِله -egānchKo (کو گان ) -(Hatal Matal)تل تل مههه -(Jurāb Bāzi)بازی جوراب

 و...( takishzar meر مبتای )زه -)ānshākela MuKh(موشان 

 آیینی -بازی نمایش
-ل پههه -)eli HamelishHa( ملیشلی هههه -( ālem NasezeyshParر شالم نه سزی )په

  و... Halparga- Halparin))رین هل په -رگه

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 تحقیق روش

انجام پذیرفت. در  4گرایانه طبیعتاز لحاظ پارادایم با رهیافت و  این مطالعه با رویارد کیفی

باه به عنوان مستندات تحقیق های بومی و محلی شهرستان کرمانها و ورزشبازی بخش کیفی،

های عمیق و برگزاری مصاحبه های مورد نیاز از طریقهآوری داد. جمعاند شدهتحلیل 

های  مستقیم و روش ۀهای متمرکز، مباهدو تبایل گروه های انفرادیساختارمند، مصاحبه نیمه

 ۀشامل کلی شدر این بخجامعه مورد مطالعه  تامیلی مانند تهیه عاس و فیلم  ورت گرفت.

                                                           
  اند.شدههای حرکتی و آمادگی جسمانی طراحی هایی که با هدف پرورش مهارت. بازی1

  اند.های عقلی و هوشی طراحی شدههایی که به منظور ا لی سرگرمی و تفرید و یا با هدف پرورش مهارت. بازی2

اند.ای هستند که در گذر زمان کارکرد خود را از دست داده و به بازی تبدیل شدههای دینی، ملّی و اسطورههایی که برگرفته از آیین. بازی3

4. Naturalistic Approach 



  97  یو محل یبوم هایورزش یاصل هایمؤلفه/ مکارانه و پاپ زن

 

 2 ۀ مورد مطالعه در شالموقعیت جغرافیایی منطقبود )افراد روستایی شهرستان کرمانباه 

گیری آماری تبعیت متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه نمایش داده شده است(.

آوری اطالعات با  جمعاستفاده شد. روند 1گیری هدفمندکند، در این پژوهش از نمونهنمی

ه شناسایی محقق و پرس و جو راجع به موضوع و جامعه مورد هدف نسبت ب ۀاولی ۀمطالع

از  آمده دست به اطالعات اساس بر مصاحبه نیز انجام بعدی برای . نفراتشدافراد کلیدی آغاز 

ها مصاحبه زمان مدت شدند.انتخاب می گیری از روش گلوله برفیو با بهره قبلی ۀمصاحب

های ات در طی جبنوارهبود. همچنین بخبی از اطالع دقیقه 120 تا 15 بین متوسط طور به

 2اشباع یا هاداده شدن تاراری گیری،نمونه توقف معیار .شدآوری  جمع های بومی و محلی بازی

گروه  20فردی و  ۀمصاحب 100در مجموع بیش از  .بود جدید دۀدا به دستیابی عدم و اطالعاتی

  .3ماه به اجرا درآمد 5نفره( در طول  2-10متمرکز )

 به هر مصاحبه پایان از و پس ضبط کنندگان مبارکت از اخذ اجازه از بعد هامصاحبه ۀکلی

محتوای کیفی  تحلیلۀ شیو ها، بهداده تحلیل و تجزیه شدند.می تحلیل و بازنویسی کامل طور

های نهفته در ها و ظرفیتمحتوا در این پژوهش استخراج کارکردانجام گرفت. هدف تحلیل 

 روستایی بود.توسعۀ پایدار برداری در به منظور بهره های بومی و محلیها و ورزشبازی
 

 
 (1395، استانداری کرمانشاه. موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه )2شکل 

 

                                                           
1.Purposeful Sampling 
2.Saturation 

ها تنها در اذهان برخی کهن ساالن باقی اند و بسیاری دیگر از بازیها به طور کلی حذف و فراموش شدهای از بازی. با توجه به ایناه پاره3

سال( که تجربۀ غنی از موضوع تحقیق  50ساالن )باالی  کهنهای مورد مطالعه و افراد کلیدی تحقیق حاضر را افراد اند، اکثر نمونهمانده

به دلیل فرهنگ حاکم بر محیط روستا، در بسیاری از موارد زنان روستایی حاضر به  های بومی و محلی( بودند، تبایل دادند. همچنین)ورزش

 تبایل دادند . در د از افراد مورد مطالعه در این پژوهش را زنان 30حدود  همااری نبودند، از این رو
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 تحقیقهای یافته

نیز  متنوع، و غنی رسوم و آداب و ها فرهنگ با مردمانی بودن دارا با در شهرستان کرمانباه

 دارد. وجود محلی و بومی هایانواع مختلفی از بازی ایرانی هاینژاد و اقوام دیگر همانند

 و موقعیت و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، مختلف های زیرساخت یادآور و گویا هایی کهبازی

 از ناشی هستند هنری و بوده حیات طول در جامعه افراد هایآموخته و تاریخی رویدادهای

 گذراندن هوش، و حافظه تقویت جسمانی، آمادگی منظور به که جامعه سنن و آداب و فرهنگ

 کاشت از بعد و قبل عروسی، مراسم در ... و رزمی نیایش، آیینی، مراسم انجام و فراغت اوقات

 مردم بین در... و مهرگان خرمن، هایجبن ها،نبینی شب کباورزی، محصوالت برداشت و

 آوازها، یا و حرکات کردن کم یا اضافه و تارار ند ) تغییراتی با که شدندمی اجرا روستایی

 هر  ند که برخی .اندآمده در امروزی  ورت به و یافته انتقال بعدی هاینسل به (...و اشعار

اند و شده دگرگونی و تغییر د ار زندگی، سبک شیوۀ تغییرات با متناسب هابازی این از

باقی مانده و  کهنساالندر اذهان برخی اند و تنها فراموشی سپرده شده ها به ورطۀبسیاری از آن

 اند.بیگانه از آنها حتی با نام بسیاریو جوانان و کودکان شناختی از آن نداشته 

 گرفتن ظرن در با که است شناسایی شده محلی و بومی بازی نوع 100 حاضر پژوهش در

در  .رسید توانمی بیبتری اعتداد به مختلف منتاطق در بتازی انجام طرز و نام در هاآن تنوع

های بومی و محلی مناطق ها و ورزشادامه بر اساس نتایج پژوهش تو یفی کلی از بازی

 (.3-6)شال شود روستایی شهرستان کرمانباه ارائه می
 

 
 و محلی شهرستان کرمانشاه بر اساس نوع کارکردهای بومی بازی بندی . تقسیم3شکل 
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 گروهی( و جنسیت بازیکنان–انجام بازی )فردی  بندی بر مبنای نحوۀ تقسیم: 4شکل 

 

 
 و بر مبنای چرخش روزانهبندی برمبنای گروه سنی  تقسیم .5شکل 

 

 
 انجام بازی نحوۀ و بر مبنای چرخش فصلی بندی تقسیم .6شکل 

 

 حاضر، پژوهش در که شدند مبخص واحدهای تحلیل ابتدا ها،داده تحلیل فرایند طی در

 عنوان به موارد(، این از ترکیبی یا و تصویری،  وتی شفاهی، پیام شاملمصاحبه ) هر کل متن

 پاراگراف یا جمالت  ورت به معنی ترتیب واحدهای این به و شد گرفته نظر در واحد تحلیل

 . سپسشد استخراج آنها از باز کدهای یا کدهای اولیه و مبخص هامصاحبه متون و از بیانات

 با طبقاتی مبابه، ادغام موارد با و مقایسه یادیگر با باز از کدگذاری حا ل ا لی مفاهیم

 (.2)جدول  شدایجاد  جدید مفاهیم
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 (پژوهش هایافتهی)منبع:  های حاصل از پژوهشداده سازی مفهوم. 2جدول 

 
 
 

S3 

 
 
 

پیوند با ساختارهای 
 فرهنگی روستا

 های دینی و مذهبیپیوند با آیین
اند اند که در گذر زمان به بازی تبدیل شده ها برگرفته از انجام مراسم آیینی و دینی بودهبرخی از بازی

 مانند بازی نمایبی هبلی هملی(.)
 .بازی نظارت داشتند بر بزرگترهاشد و های بومی محلی در گذشته در محلی روباز انجام میازیب

 های هویت یک قوم هستند.نبانه

 
 
 

S4 

آوری فرصت  فراهم
برای ترویج فرهنگ 

 بومی و حفظ آن

 های بعدیآمادگی برای انتقال، فرهنگ و آداب و رسوم محلی به نسل

 فراهم بودن زمینۀ قابلیت نمایش آداب و رسوم و فرهنگ روستاها
 هاتمایل به حف  سنت

 دانش بومیۀ ارزشمندی دهند انتقال
 
 

S5 
 

 
پیوند با طبیعت 

 روستا
 

خاك، سنگ،  وب درختان و...( بهره مانند )های محلی از عنا ر طبیعی ها و بازیدر اکثر ورزش
 شود.گرفته می

 ها از احترام و پیوند با طبیعت گرفته شده است.اساس برخی از بازی
 پیوند با جانوران

S6 
 

های ورزشی  جشنوارهوجود زمینه برگزاری 
 بومی و محلی

 ای، ملی و حتی فرا ملیها محلی، منطقهاماان انجام در قالب جبنواره

 ها و مراسم محلیقابلیت اجرا در اوقات فراغت، اعیاد، جبن

 
S7 

زایی و توسعۀ  فراهم بودن فرصت اشتغال
 توریسم

ها و جبنوارهمحلی از طریق برگزاری   نایع گسترش و اشتغال فر ت افزایش
 های بومی و محلیمسابقات ورزش

 کد گسترده طبقات طبقات خرده
 های بومی و محلیها و بازیتحرك و جنب و جوش زیاد در ورزش

 قدرت، سرعت و استقامت یشافزا
 بدن هایعضالت و اندام ی،جسمان یقوا تقویت

 و ...( ییشنوا ینایی،)ب یحس یقوا تقویت

 افراد یجسمان یآمادگ حف 

 هایماریاز ب جلوگیری
  ییکارا افزایش

 یاستقامت و بردبار یۀروح افزایش

 یاریو هوش یآمادگ یۀروح افزایش

 یشجاعت و  االک یۀروح تقویت

 اتاا به نفس یۀروح ایجاد
 یتابتاار و خالق ۀقو یتو تقو ایجاد

 ییشور و نباط در مردم روستا افزایش

 
 
 
 
 

های توسعۀ مهارت
جسمی، روحی و 

 روانی

 
 
 
 
 

S1 
 

  تمرین مبارکت
 
 
 
 

آموختن اصول و 
زندگی قواعد 

 اجتماعی

 
 
 
 
 
 

S2 

 گروهی برگزار شدن
شوند با نوع زندگی، شیوه تولید، مبادله های بومی و محلی اجرا میها و ورزشهایی که در بازینقش

 و مصرف مناطق مختلف مربوط است.
 داری و ... های مختلف مدیریتی، تجاری، خانهیادگیری و تمرین جنبه
 هنجاری موجود در جامعهیادگیری نظام ارزشی و 

 ها و آداب اجتماعیآموزش سنت
 نمایش و تمرین جنگ و گریز 

 تقویت حس نوع دوستی و  میمیت
 تمرین همیاری و همااری

 احساس تعلق و وابستگی به گروه
 تمرین ایثار و فداکاری
 ها جایی ندارد.ها و ورزشتقلب در این بازی
 فدا کردن منافع فردی به منافع جمعی تقسیم منافع و

 آموزش رعایت نظم و تمرین عمل به قوانین و مقررات
 زنی و ...( استتار و ردیابی، نبانه) یجنگهای آموزش مهارت
 های بومی و محلی پاداش و کیفر جنبه مادی ندارد.ها و ورزشدر اکثر بازی
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یات یدقیق جز ۀمطالع محوری و کدگذاری از حا ل نهایی هایبر اساس یافته مجموع در

 توسعۀ شامل طبقه ا لی ا لی 7، محلی شهرستان کرمانباه -های بومیهای بازیویژگی و

 با اجتماعی؛ پیوندهای جسمی، روحی و روانی؛ آموختن ا ول و قواعد زندگی مهارت

آن؛ پیوند با  حف آوری فر ت برای ترویج فرهنگ بومی و  روستا؛ فراهم فرهنگی ساختارهای

بودن فر ت  فراهم محلی و و بومی ورزشی هایجبنواره برگزاریزمینۀ  طبیعت روستا؛ وجود

 شود.یی، بدست آمد که در ادامه تبرید میتوسعۀ روستاو  زایی اشتغال

های اگر ه هریک از بازی :های جسمی، روحی و روانی روستاییانتوسعۀ مهارت -

آیینی( که در روستاهای  -سرگرمی و بازی نمایبی -ورزشی، بازی -بازی) یمحلبومی و 

، اما تقریباً در طراحی تمام انواع شوند، کارکردهای مختلفی دارندشهرستان کرمانباه اجرا می

 مباهدهعاطفی و شناختی  -حرکتی -روان گانۀ های سههای این شهرستان افزایش مهارتبازی

توان یافت که تنها یک کارکرد داشته باشد، به طوری که در اکثر بازی می تر و کم شودمی

توجه انگیزی در کنار سایر عوامل  نباطها کارکرد آموزشی، پرورش روحی و روانی و بازی

 رزشی است، از یک سو با ایجاد تحرك وکه یک بازی و« 1النپه»است. برای نمونه بازی شده 

در  پرورش جسم، افزایش قدرت، افزایش سرعت و دقت بازیانان را انجام حرکات بدنی زمینۀ

به افزایش قدرت روحی، افزایش قدرت اراده، افزایش حس اعتماد پی دارد و از سوی دیگر، 

حی و روانی نیز تقویت از نظر رو را شوند و افرادمیمنجر گیری به نفس و توانایی تصمیم

 دهد. به آنان شادابی و سرزندگی می کند و می

ها که در واقع ترکیبی از این ورزش :آموختن اصول و قواعد زندگی اجتماعی -

دهند، کودکان و جوانان که هم قوای نفسانی و هم نیروی جسمانی را پرورش می اند هایی بازی

خارج کرده و آنان را برای زندگی اجتماعی آماده را از حالت و وضعیت ابتدایی و منزوی 

های جسمی و روانی، روح همااری و تعاون و همبستگی خستگی بر کاهشسازد و عالوه  می

گذارند. کاوش در بسیار مفید آموزشی و تربیتی به جا می آثاررا در افراد تقویت کرده و 

حاکی از وجود عنا ر آشاار و های بومی و محلی مناطق روستایی شهرستان کرمانباه  بازی

خالقیت ابتاار و  هوشیاری و تمرین حافظه، تقویت قوۀپنهانی نظیر آموزش تمرکز حواس و 

به نفس، تمرین همیاری و همااری و احساس تعلق و وابستگی به گروه،  و ایجاد روحیۀ اتاا

                                                           
1. Palan 
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 جاد روحیۀو در نتیجه ای آموزش رعایت نظم و عمل به قوانین و مقررات، تمرین مبارکت

 آموزش استقامت، تالش و شایبایی، ایثار و فداکاری، تقویت حس نوع دوستی و  میمیت،

های ارزشی و هنجاری موجود در جامعه و تمرین ها و آداب اجتماعی، یادگیری نظامسنت

 .استهای مختلف زندگی اجتماعی و... جنبه

راد در حین بازی و تعامل با اف پذیری نقشها، یای دیگر از عنا ر موجود در این بازی

تان کرمانباه اجرا ی بومی و محلی شهرسهاهایی که در بازیدیگر بازیانان است. نقش

های تولید و مبادله و مصرف و آداب و رسوم مناطق شوند به نحوی با نوع زندگی، شیوه می

مدیریتی، حاومتی، های مختلف ها جنبهارتباط مستقیم دارند. در اکثر این بازی روستایی

و رسوم اجتماعی به  ورت روایی یا انتقادی  آداب یرسا، دینی و داری خانهای، تجاری، حرفه

 ها به نمایش اجزای. به عنوان مثال برخی از بازیشودبه کودکان و نوجوانان آموزش داده می

آن حرفه های مربوط به و کودکان را به پرورش و تمرین نقش یک حرفۀ خاص تعلق داشته

گرگیم »یا  1شتره لوان»شده، بازی  آوریجمع محلیهای بوم و کنند. در بین بازیتبویق می

 و دامدار است.جامعۀ روستایی های مختلف  وپانان در عمدتاً نمایبگر نقش« 2کله بر

ای شهرستان های بومی و محلی روستاهبازی های برجستۀیای دیگر از ویژگی 

ها عالوه بر ایناه ست. این بازیهاجمعی و گروهی بسیاری از بازی دستهکرمانباه، اجرای 

گیری است، ارتباط با دیگران و جلوگیری از انزوا و گوشه یبرقرارهای یای از بهترین راه

ها به زبان بسیار ساده،  گونگی شوند، کودکان و نوجوانان در حین اجرای این بازیسبب می

و بسیاری از رفتارهای اجتماعی را تجربه کنند، به عالوه حس تعامل با هم، رفتار جمعی 

 و... در آنها به وجود آید. پذیری مسئولیتهمااری، احترام متقابل، 

آوری فرصت برای ترویج فرهنگ  پیوند با ساختارهای فرهنگی روستا و فراهم -

ها یبگر سنتهای بومی و محلی شهرستان کرمانباه، نماها و ورزشبسیاری از بازی :بومی

ای هستند که انسان برای همساز و سازگار کردن زندگی های ملّی و دینی و اسطوره وآیین

ای خود را از اجتماعی خود با طبیعت پدید آورده است که با گذر زمان رنگ و بوی اسطوره

، در های بومی و محلیبر این اساس بازی اند.های نمایبی تبدیل شدهدست داده و به بازی

های استوار فرهنگ ، به عنوان یای از ستونها و سایر آداب و رسوم ها، ترانه ها، افسانه کنار قصه

                                                           
1. Shetera lavān 

2. Gorgeigem Kala Ber 
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فرهنگی  هویتو  یافته گسترشجوامع بومی  های یتهوبخبی از  به مثابۀ توانند،بومی، می

 ها که برگرفته از تأثیرات مهم وجامعه را در وجود کودکان نهادینه کنند. از جمله این بازی

زندگی افراد در ارتباط با محیط زندگی و اعتقادات و باورهای مردم محلی در  ساز سرنوشت

. این بازی امروزه نیز در برخی از روستاها به است)گاو ربایی( »1گارووا»گذشته است، بازی 

معموالً زنان روستا )بارد، اهالی یک که باران نمی گیرد. زمانی ورت نمادین  ورت می

آورند. اهالی خود را گرفته و با خود میت نمادین گاوهای روستاهای همسایۀ ه  ورروستا(، ب

کنند و پس از رسیدن به ها را دنبال میآن محل و  احبان گاوها با  وب و داد و فریاد آن

باران در برابر دیو  اعتقاد آنان، پیاار میان فرشتۀ کنند که درآنها، درگیری نمادینی ایجاد می

 شود.است و این کار سبب بارش باران میخباسالی 

های مناطق روستایی شهرستان کرمانباه که برگرفته از اعتقادات و یای دیگر از بازی

نمایبی دارد،  این بازی که بیبتر جنبۀ است.« 2سزیر شالم نهپه» یباز، استباورهای محلی 

کودکان و نوجوانان در   هارشنبه سوری( و ایام عید نوروز توسطسال )در روزهای پایانی 

های روستایی سوراخ و شاافی های گذشته که در خانهشده است. در زمانروستاها اجرا می

ها به داخل باالی سقف اتاق نبیمن وجود داشت کودکان و نوجوانان شالی را از باالی خانه

 درخواست پول و خوراکی خانه  احبکردند و با خواندن شعر و سرود از آویزان می

تری پول، کبمش، تخم مرغ و...( بیشاگر )کردند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که  می

 بگیرند، نبانی از شروع یک سال پُر خیر و برکت است.

های بومی ها و بازیی فلسفۀ پیدایش بسیاری از ورزشمطالعه :پیوند با طبیعت روستا -

هاست. ها از طبیعت در طراحی این بازیانساندهندۀ الهام گرفتن  و محلی مورد مطالعه، نبان

های طبیعی همچون خاك، گیاهان و جانوران و با دارا ها در ارتباط با پدیدهبسیاری از این بازی

هایی  ون بازی عادالنه، کار گروهی و همااری، مناعت طبع و احترام به دیگران بودن ارزش

مثبتی بر زندگی اجتماعی و محیط زیست  و مأنوس شدن با طبیعت و احترام به آن، اثرهای

ها همواره ارتباط بین انسان و محیط به عبارت دیگر در این بازی؛ روستایی خواهند داشت

های بومی و محلی مورد زیست مطرح است، به طوری که در اکثریت قابل مالحظۀ بازی

ها، آب ستۀ میوهمطالعه عنا ر طبیعی همچون  وب و سنگ، نخود، لوبیا، گردو، تخم مرغ، ه

                                                           
1.Gārwā 

2 . Par shālem Nasezey 
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های طبیعی همچون شود. از سویی دیگر پدیدهمی کار گرفتهو خاك، دگمه، پار ه و نمد به 

های ماانی مختلفی را برای ها موقعیتخاك، آب، گیاهان و درختان نیز در برخی از بازی

« برگِم کلهگرگی» یبازها همچون آوررند. همچنین برخی دیگر از بازیها پدید میبازی
 تقلید نمادین انسان از رفتار حیوانات مختلف و پیوند انسان با جانوران است. یشگرنما

هایی است که های مورد مطالعه، طراحی بازیقابل توجه دیگر در ارتباط با بازی ناتۀ

روستاییان، برای همساز و سازگار کردن زندگی اجتماعی خود با طبیعت پدید آورده است. 

اند. کارکرد قدسی و فرهمندانه خود را از دست داده ها،بسیاری از این بازیاگر ه امروزه 

های محلی مناطق روستایی شهرستان ای از بازینمونه« 1مه لیشه لی هههه» یبینمابازی 

های محلی همچون آیین مهر و پیوند با طبیعت که برگرفته از اعتقادات و آیین استکرمانباه 

بارید، این بازی همراه با سرود و مراسم ی و یا زمانی که باران دیر میاست. در هنگام خباسال

های گرفت. به این  ورت که اهالی روستا با  وب، کاه و پار هها انجام میای در روستاویژه

کبیدند و همراه با اهالی ساختند که  ند دختر آن را بر دوش میرا می 2رنگارنگ عروسای

 کردند.خواندند و از خدا طلب باران میآوردند و شعر میگردش در میها به روستا در کو ه

قابل توجه در تمامی  ناتۀ :ی بومی و محلیورزشهای وجود زمینۀ برگزاری جشنواره -

بودن آنهاست به همین دلیل در گذشته  انگیز نباطهای بومی و محلی جذابیت و به نوعی بازی

های نوروزی، سیزده به در، جبن عقد و عروسی و جبنها در مراسم نامزدی، بسیاری از آن

، سواری اسبالن، په همانند هایشدند. بازیبرداشت محصول و سایر مراسمات اجرا می

 به محلی شهرستان کرمانباه و بومی هایبازی آشناترین نام جمله از 4کیکالو رووانه، 3زوران

باالیی برای برگزاری در  از ظرفیت فرهنگی -ورزشی هایجنبه لحاظ به که روندمی شمار

 ای ورزشی بومی و محلی برخوردارند.هجبنواره

های فرهنگی ورزشی  هبرگزاری جبنوار :زایی و توسعۀ توریسم فراهم بودن فرصت اشتغال -

آثار مثبت آن در ارتقای روحیه نباط و های سنتی، عالوه بر های بومی و محلی و ورزشبازی

، تماشاگران و گردشگران ورزشی زیادی را به جامعه مندان عالقهروستایی، توجه  شادابی جامعۀ

                                                           
1. Hashali Hameli 

دانند و محققان ها( میاین عروسک  وبی و این آیین کهن کُردی را نمادی از آناهیتا )ایزد بانوی آب مورخانشناسان و  . بسیاری از مردم 2

 .اندرا به زمان زرتبت، نسبت دادهقدمت این مراسم 

3.zürān 

4 . Kelāw Rawānaki 
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 ۀجامع برای اشتغال و فعالیت هایفر تایجاد  کند و سببو اجتماع روستایی جلب می

محلی  اقتصاد به سرمایه تزریق و کباورزی تولیدات رونق، محلی  نایع گسترش و روستایی

و رونق تجاری  یابدمی افزایش مناطق این در تقاضا مندان عالقهبا ورود این  زیرا ،شودمی

ای از  ها همراه با نمایش گوشه. به خصوص اگر این جبنوارهشودبیبتری در جامعه ایجاد می

فرهنگ، آداب و سنن گذشته جوامع روستایی، از جمله پوشاك،  نایع دستی، انواع غذاها و 

های گذشتگان روستاها و احیای آیین و سنت توسعۀدر های محلی باشند، نقش دو  ندانی نان

 خواهند داشت. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ها های بومی و محلی مناطق روستایی شهرستان کرمانباه و بررسی آنکاوش و تعمق در بازی

روستایی است. این توسعۀ پایدار ها در از منظر محتوا و هدف، بیانگر ظرفیت باالی این بازی

 و روحی سالمت حف  و ارتقا های سنی و جنسی مختلف ضمنپوشش گروه ها بابازی

بهبود روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،  انگیز نباطدر بستری جذاب و  جسمی روستاییان،

های بومی و های پژوهش بازیبر اساس یافته اکولوژیای و اقتصادی روستاییان را در پی دارند.

ها را در خود جالب توجهی از فعالیت کرمانباه در ابعاد مختلف، مجموعۀ محلی شهرستان

توانند پاسخگوی ها میو ترویج این بازی ریزی به منظور احیااند، به نحوی که برنامهجای داده

 -ورزشی هایفعالیت کردنعجینیی باشد،  را که توسعۀ روستاطیف وسیعی از اهداف 

نیروی انسانی با تأمین  روستایی، توسعۀ هایهبرنام بامی و محلی های بوبه ویژه بازی تفریحی

 بهبود همبستگی اجتماعی، روستاییان، افزایش مبارکت ،سرمایۀ اجتماعی سالم و فعال، ارتقای

ها و اوقات فراغت روستاییان و کاهش آسیب سازی غنی نیز و باورهای محلی و هاارزش حف 

وری و بهره بازده بهبود با همراه بانباط و ای پویاجامعه گیری شال به ،های اجتماعیناهنجاری

 خواهد شد. منجر روستاییان و ارتقای کمی و کیفی سطد زندگی 

های بومی و ها و ورزششواهد و تجربیات مختلف نیز مؤید این واقعیت است که بازی

هزینه در جهت  کمال ابزاری توانند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و در عین حمحلی می

همچون مطالعات متعددی زمینه  گرفته شوند. در این به کارپایدار  تحقق اهداف توسعۀ
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؛ 1962، 3؛ رابرتز و سوتن اسمیت1378؛ کاشف، 1382، 2؛ جی مالینگ1974، 1هنریک)

؛ فراهانی و 1384؛ بنایی، 1384؛ مظفری و علی قره، 1381؛ پناهی سمنانی، 1380جابانی، 

؛ درخبان زاویه، 1390؛ جاللی فراهانی، 1389؛ شیر علی، 1387؛ مختاری، 1386شهرکی، 

ها بر ( عالوه بر تأثیرات مثبت این بازی1392؛ نقوی و همااران، 1391؛ رمضانی نژاد، 1390

های سنتی در آموزش و تقویت افزایش قدرت بدنی و تقویت قوای فیزیای، به نقش بازی

اند. همچنین از آنجا  روحیۀ تعاون و همااری اذعان کردهجتماعی نظیر های اخالقی و اارزش

 شخصیت فرهنگی نمودار و نیاکان فرهنگی های بومی بخش از میراثها و ورزشکه بازی

در بُعد فرهنگی نیز مورد تأکید بسیاری از  هااین بازی سازندۀ و ارزنده نتایج و آثار ست،هاآن

؛ الزاروس، 2002، 6؛ کاشمن1976، 5اسمیت -؛ سوتن1381، 4اشتراوسهمچون )مطالعات 

. بر است( 1392؛ نقوی و همااران، 1389؛ خدادادی و عساریان، 1387؛ احمدی زاده، 2010

های استوار فرهنگ های بومی و سنتی به عنوان یای از ستونها و سرگرمیبازی این اساس،

اق با عالیق ذوقی، هنری و فرهنگی بومی و برخاسته از اراده و خِرَد جمعی، به سبب انطب

نظر  فرهنگی روستاها مد توسعۀریزی فرهنگی در بخبی از برنامه به مثابۀ توانند،جامعه، می

 قرار گیرد. 

پیبرفت  نعت و زندگی ماشینی جدایی انسان  های زادۀدر شرایطی که هجوم فرهنگ

ار ها از زیر بخالی کردن انسان گرایی کنونی سبب شانهاز طبیعت را در پی داشته و انسان

های ، حف  و احیای ورزشهای طبیعت و محیط زیست شده استپبتیبانی از ارزش مسئولیت

، تأثیرات محیطی زیستهای بومی و محلی به سبب پیوند با طبیعت و برخورداری از ارزش

مک ات )مطالعروستایی خواهند داشت. نتایج توسعۀ پایدار شگرفی بر حف  محیط زیست و 

؛ خدادادی و عساریان، 1384؛ رمضانی، 1382؛ رابرتز و سوتن اسمیت، 7،1990کی، گرو، کرك

 ( نیز حاکی از1392؛ نقوی و همااران، 1390؛ درخبان زاویه، 1390؛ جاللی فراهانی، 1389

 . استهای آینده و بر زندگی نسل های سنتی بر اکوسیستمتأثیرات مثبت ورزش

                                                           
1. Henryk 

2. Jay Mechling 
3. Roberts & Sutton-Smith  

4. Strauss 

5. Sutton- Smith 
6. Cashman 

7. Mckay& Gore& Kirk 
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، 1بوگوپاهمچون )ایج پژوهش حاضر و نتایج مطالعات مختلفی همچنین بر اساس نت

 هایبازی (،1394؛ غفوری، 2011، 3و همااران ؛ مدوجیچ2009 ،2 نتا ن و ؛ تانگوتم2001

تواند در جذب می جامعه، فرهنگی و هنری ذوقی، عالیق با انطباق دلیل به محلی و بومی

 بسیاری روستایی مؤثر واقع شوند. گردشگرانگردشگران و توسعه و رونق اقتصادی مناطق 

 آن نمادهای ترینمهم از یای کهمنطقه  یک در قوی فرهنگی وجود واسطۀ به که دارند وجود

 گیری ازاز این رو، بهره. کنندمیاقدام منطقه  آن به سفر به است، بومی مراسم و هابازی

مورد  اخیراً گردشگری، های توسعۀظرفیت ترینمهم یای از عنوان به محلی و بومی های بازی

های فعالیت گونه این توسعۀ و احیا برای هاییتالش و است گرفته قرار از کبورها بسیاری توجه

 عنوان به محلی و بومی هایو بازی هاورزش هند مقاالیای ایالت . درستاجرا حال بدنی در

 هاییاست. ورزش شده شناخته ایالت این گردشگری توسعۀ در جهت فرهنگی منابع از یای

 عنوان به است که ایالت این سنتی هایبازی از اینمونه یو گاوباز کمان با تیراندازی مانند

، 4)میراث بخش گردشگریاست  شده شناخته گردشگری توسعۀ بر اثرگذار و ناملموس میراث

2010.) 

و  بومی های بازی پیوند های بارزدیگر از نمونه یای دانمارك المللی بین هایبازی پارك

ها و برگزاری اگر اجرای بازی (. در زمینه2005، 5نورگارد) است گردشگری با محلی

ای از فرهنگ، آداب و سنن های بومی و محلی، همراه با نمایش گوشههای ورزشجبنواره

باشند،  محلیهای گذشته جوامع روستایی، از جمله پوشاك،  نایع دستی، انواع غذاها و نان

گردشگری و رونق اقتصادی مناطق روستایی ایفا خواهد کرد.  سعۀنقش دو  ندانی در تو

 ی  کیم»پختن  که داد نبان کره نیز تحقیقات گردشگریمؤسسۀ  توسط شده انجام پیمایش

 خارجی گردشگران که است هاییفعالیت  در لیست در تاواندو در شرکت و غذا( نوع یک)

 هر ساله تعداد فو سنتی کونگ ورزش با اجرای  ین نیز کبور کنند. تجربه کره در دارند تمایل

 (.2001، 6 وکند )می جلب گردشگر زیادی

                                                           
1. Bogopa 
2. Thongutum & Chantachon 

3. Medojevic 

4.Heritage Tourism Division 
5. Norgard 

6. Cho 
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 از تلفیقی و تجمیع رسد می نظر به شده مطرح مباحث مجموعه به توجه با براین بنا

ها و اقدامات برنامه با های بومی و محلیهای ورزشی و تفریحی با تأکید بر ورزشبرنامه

 های رویاردهایضعف تواند پاسخگوی بسیاری ازبه عنوان یک ابزار مهم می یی،توسعۀ روستا

منابع  توسعۀ هایشاخص از بسیاری همچنین یی باشد.توسعۀ روستا کالسیک و سخت افزاری

 خواهد توسعه قابل رویارد این طریق از انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیای

های بومی و محلی به با این حال، در نخستین نگاه، اسامی و قوانین و مقررات این بازی. دبو

-های بیحدی ساده است که گاهی ممان است ما را از تفار و دقت در کارکردها و ظرفیت

ها در ت و ارزش این بازیه این ترتیب است که با وجود اهمیب ها باز دارد.نظیر این بازی

اند و با مورد توجه و تحلیل قرار گرفته تر و کم، از  حنه کنار گذاشته شدند فرهنگ و جامعه

کنند، های سنی مختلف ایفا میتوجه به کارکردهای آشاار و پنهانی که در جامعه و برای گروه

های فرهنگ شفاهی این مرز و بوم همچنان ناشناخته ها مثل بسیاری از بخشجایگاه واقعی آن

تواند ها، به خوبی مینهفته این بازی آثاریات و یجزباقی مانده است، ولیان با اندکی تعمق در 

 در عین سادگی ازها ها حس کرد. این بازیآن گیریطراحی و شالدر را خرد جمعی حضور 

-و فعالیت ها مؤلفهگیری از هر یک از که بهره دعمیق و پرباری برخوردار هستن ۀمای درون  نان

 توسعۀهای طراحی و اجرای برنامه نی برایهای فراواتواند ایدهها، میآن دهندۀ تبایلهای 

های بومی و محلی  ه به ها و ورزشبازی روستایی به همراه داشته باشد. سخن پایانی ایناه

های شوند و  ه به عنوان قسمتی از برنامهای برای گذران اوقات فراغت تلقی عنوان وسیله

 یارتقا درتوانند  که می اند جوامع روستایی ورزشی-توسعه، بخبی از الگوهای فرهنگی

جامعۀ وری و ایجاد فر ت زندگی بهتر برای  بهره سطد افزایش و تندرستی و سالمتی

 .ای داشته باشندنقش ارزندهروستایی 
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 منابع

کتاب ماه » یداررسانی و کتاب  نبریه اطالع .های کهن ایران(. بازی1387) زهرا ساداتاحمدی زاده، 
 .54-57،  ص 123شماره  «.هنر

های بومی و محلی از (. بررسی موانع توسعه بازی1394، رضا؛ عسگری، مرتضی و سلیمی، میترا )اندام

-61،  ص 2شماره ، سال  هارم، های کاربردی در مدیریت ورزشیپژوهشدیدگاه دانبجویان. 

49.  

. پایان های بومی و محلی استان ایالمها و ورزشبررسی وضعیت موجود بازی(. 1373رامین )بلو ی، 

 نامه کارشناسی ارشد، دانباده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانبگاه تربیت معلم تهران.

بهد: انتبارات . مهاها و ناهنجاریورزش واکسنی برای پیبگیری از بیماری(. 1384بنائی، محمد )

 دانبگاه فردوسی.

 ورزش برای مناسب راهبردهای (. تعیین1394پاپ زن، عبدالحمید؛ آگهی، حسین و شاهمرادی، مهنا )

، 5شماره ، دوره هفتم، مدیریت ورزشیکرمانباه.  شهرستان های بومی ورزش بر تأکید با روستایی

 .731-749 ص 

روستایی با محوریت  (. توسعۀ ورزش1394شاهمرادی، مهنا )پاپ زن، عبدالحمید؛ آگهی، حسین و  

،  ص 2شماره ، سال سوم، مدیریت و توسعه ورزش دو فصلنامه .های بومی و محلیورزش

16-1. 

 سمت.  .های توسعۀ روستایی نظریه(. 1381) حمد حسین و ابراهیمی، محمد امیرپاپلی یزدی، م

های سنتی در گفت و گویی با احمد پناهی سمنانی. بازی(. تحلیلی در 1381احمد )پناهی سمنانی، 

  .32-35،  ص کتاب ماه هنر

کتاب ماه »رسانی و حسابداری  نبریه اطالعهای محلی قو ان. (. ورزش و بازی1380) محمدجابانی، 
 .51-54،  ص 39-40شماره  ،«هنر

. تهران: انتبارات ریحیهای تفمدیریت اوقات فراغت و ورزش(. 1390) محمدجوادجاللی فراهانی، 

 .175دانبگاه تهران،  اپ پنجم، ص 

 . تهران: بامداد کتاب،  اپ دوم.های بومی، سنتی و محلیورزش(. 1387، غالمحسین. )حسن پور

. تهران: های بومی و محلی شمال غرب ایران بازی(. 1389فریبا ) و عساریان، ، محمد رسولخدادادی

 انتبارات عصر انتظار.

های بومی و محلی در مناطق روستایی، تحلیلی بر توزیع فضایی بازی(. 1390مهدی )درخبان زوایه، 
نامه کارشناسی ارشد، دانبگاه تربیت  . پایاننمونه موردی بخش خورش رستم شهرستان خلخال

 مدرس، تهران.
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. ترجمه: هار بازیها دتعلیم و تربیت کودکان و شرکت آن(. 1382ب. )سوتن اسمیت،  ، ج. ام ورابرتز

 .139-11،  ص 9شماره زهره کسایی، فصلنامه پل فیروز، سال سوم، 

 . گیالن: انتبارات شمال پایدار.تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی(. 1391) رحیم رمضانی نژاد،

، 12شماره مجله تربیت بدنی، سال  هارم،  تربیت بدنی و توسعه پایدار.(. 1384) رمضانی، علی رضا

 .14-21 ص 

. انتبارات علمی و فرهنگی، جلد دوم،  اپ فرهنگ مردم شاهرود(. 1371) علی ا غر شریعت زاده،

 .423-426اول،  ص 

اجتماعی ایران  -ماهنامه فرهنگی  .زدایی و نقش تربیت بدنی و ورزش (. جرم1389شیرعلی، محسن )

 .26-37،  ص 37، شماره پاك

 . تهران: انتبارات بامداد کتاب.ورزش و بدنی تربیت اجتماعی و روانی مبانی(. 1386عبدلی، بهروز )

 تهران: دانبگاه پیام نور. (.2عمومی ) بدنی تربیت(. 1373ابوالفضل ) فراهانی، عزیزآبادی

های بومی و محلی در کبور. (. الگوی توسعه گردشگری برمبنای توسعه بازی1393فرزاد )غفوری، 

 .153-174 ص ، 24شماره ، دوره شبم، مطالعات مدیریت ورزشی

(. رویارد نظری بر توسعۀ پایدار روستایی مبتنی بر فناوری 1389، سروش و مطلق، معصومه )فتحی

 .47-66،  ص 2شماره ، سال دوم، جغرافیای انسانی(. ICTارتباطات )اطالعات و 

نامه  تاریخ) یستانسهای بومی و محلی بررسی بازی(. 1386، ابوالفضل و شهرکی، منصوره )فراهانی
 (. تهران: انتبارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی.ورزش ایران زمین

 . تهران: نگارستان حامد.نگاه راهبردی به نظام ورزش در کبور(. 1389قالیباف، محمد باقر )

(. بررسی 1394حمیدرضا؛ سفیری کالته، معصومه؛ قربانزاده زعفرانی، قاسم و  ورلی، علی )قزلسفلو، 

مطالعه گلستان )های بومی و سنتی استان های جذب گردشگر ورزشی در جبنواره بازی الش

، سال پژوهبنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیموردی: مسابقات اسبدوانی و کبتی گورش(. 

 .211-218،  ص 22شماره یازدهم، 

اده ادبیات و علوم مجله دانبهای خارجی. ها در تدریس زبان(. جایگاه بازی1379جاوید )قیطانچی، 
  .125-145 بهار و تابستان،  ص ،انسانی دانبگاه تهران

، سال نبریه حرکتهای بومی و محلی آذربایجان غربی. (. پژوهبی پیرامون بازی1387محمد )کاشف، 

 .53-66،  ص 2شماره اول، 

 .آزاد اسالمی تبریز. تبریز: انتبارات دانبگاه بدنی تربیت مبانی و ا ول(. 1381)کوشافر، علی ا غر 
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