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  چكيده
نفر از  2983نمونة آماري شامل . صورت پيمايشي انجام گرفته است تحليلي است كه به –اين پژوهش از نوع توصيفي 

ت علمي رشتة تربيت هاي ورزش همگاني و ورزش روستايي و عشايري سراسر كشور، اعضاي هيأ اندركاران هيأت دست
ابزار . هاي كشور بود ها و دانشگاه هاي سراسر كشور و متخصصان و كارشناسان ورزشي شاغل در سازمان بدني دانشگاه
نظران و پايايي آن از  اي بود كه روايي آن با استفاده از نظرهاي محققان و صاحب ساخته ها پرسشنامة محقق گردآوري داده

هاي آمار توصيفي و نيز تحليل عاملي تأييدي  ها توسط روش داده). 77/0=آلفاي كرونباخ(شد  طريق تحقيق راهنما تأييد
و  "هاي بومي سادگي پرداختن به بازي"نتايج نشان داد كه  .وتحليل شد تجزيه LISRELو  SPSSافزارهاي  و نرم

نبود "همچنين  .اند ي بومي و محليها ها و بازي هاي مثبت ورزش ترين جنبه مهم "عدم نياز به امكانات و فضاي خاص"
براساس نتايج تحليل عاملي . ها بودند ترين موانع توسعة اين ورزش از مهم "عدم برگزاري مسابقات منظم"و  "ريزي برنامه

ترويج در «و » ها اجرا در قالب درس تربيت بدني در مدارس و دانشگاه«، »آموزش معلمان تربيت بدني«تأييدي 
در متغير ارتقاي راهكارهاي . هايي بودند كه بيشترين اهميت را در متغير ترويج داشتند راهكار» ت بدنيهاي تربي دانشكده

همچنين . داراي بيشترين اهميت بودند» افزايش بودجة اين بخش«و » هاي بومي و محلي تهية طرح جامع ورزش«
ترتيب اهميت بيشتري در  به» ها طريق رسانه رساني از آموزش و اطالع«و » ها آموزش در مدارس و دانشگاه«راهكارهاي 

  .  متغير احيا داشتند
  

  هاي كليدي  واژه
  . هاي بومي و محلي، ترويج بازي، احيا، ارتقا، ايران

                                                           
  .اين پژوهش با حمايت مالي دفتر برنامه ريزي، آموزش و تحقيقات وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است.  1
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   مقدمه
و با  استزندگي اجتماعي انسان  ناپذير تفكيكدهد ورزش و بازي، جزء  هاي تاريخي نشان مي بررسي

كه در بسياري موارد  رواج دارد هايي ها و ورزش هر منطقه بازي توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي
 ةدر فرهنگ لغت فارسي، كلم .)11( هاي پيراموني پيدا كرده است نفوذ و نمود بيشتري در سرزمين

 شناسان اما زيست. )5( بازي برابر با سرگرمي، مشغوليت، تفريح، لعب، كار، ورزش و فريب آمده است
وجود  ةنياز انسان به بازي را نتيج شناسان رواننجكاوي براي كشف محيط دانسته و بازي را برگرفته از ك
اي براي تمرين زندگي اجتماعي قلمداد  شناسان نيز بازي را وسيله ، جامعهدانند انرژي مازادي مي

  ).9(كنند  مي
طلبند،  مي هايي كه دارند و شگردها و مهارت» محلي«و » بومي«هاي  ها و بازِي هايي كه ورزش ارزش

. كلي تفاوت دارند هاي نوين، اگر نگوييم در تضادند، به هاي ورزش ها و شگردها و مهارت اغلب با ارزش
هاي سنتي كه اكثر قريب به اتفاق آنها در چارچوبي غيررسمي و غيرنهادي صورت  ها و بازي اين ورزش

 .)12(اند  هميت در توسعة فرهنگيهاي فرهنگي فردي و جمعي و نيز عواملي پرا گيرند، بازتاب هويت مي
با شناخت  .دگيرن و با هدف پر كردن اوقات فراغت انجام مي دارند طور عام بار فرهنگي به ها بازياين 
جانبة افراد  منظور رشد و ارتقاي همه مي توان شرايط را بهاي، محلي و سنتي  هاي بومي، قبيله بازي

تواند  ها مي تحقيقي نشان داد كه اين بازي. )2( مهيا كردويژه قشر كودك و نوجوان و جوان  جامعه به
همچنين تحقيقات ديگر ). 14(هاي حركتي در كودكان ارائه دهد  برنامة مناسبي را براي توسعة مهارت

عنوان يك نوع بازي  هايي براي استفاده از آنها به هاي خود كودكان و يافتن راه ساخته نشان داد كه دست
رو شدن هرچه بهتر با محيط اطراف  شد ذهني آنان كمك شاياني كرده و توانايي روبهبومي و محلي به ر

 ).19(كند  را براي آنان فراهم مي

با  مواجهههاي الزم براي  افراد را به مهارت تواند مي اي است كه گونه ها به قوانين بسياري از اين بازي 
هايي كه در كشور ما وجود دارد و  و ورزش ها تمامي بازي. )3( هاي دشوار زندگي مجهز كند موقعيت

ريزي  كه برنامه، شود مي ناميده "محلي" يا "بومي"، "سنتي"هاي  جهاني نيست، ورزش يعضو فدراسيون
هاي  ورزش".گيرد انجام ميهاي روستايي  و فدراسيون ورزشهاي همگاني  آنها از سوي فدراسيون ورزش

زندگي، رفتار، كردار و  ةتنگاتنگ و نزديكي به شيو ةو رابطبرگرفته از فرهنگ قومي مردم ماست  "بومي
قومي خود خارج شده و  ةاولي ةهاي بومي از محدود البته امروزه برخي از اين بازي. هاي آنها دارد مناسبت
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نيز  هاي جهان در ايران و ساير كشور "هاي محلي ورزش".در مناطق ديگري هم رواج پيدا كرده است
در ارتباط  اگرچه ممكن است ،ها دارد آن ملتدر اصل ريشه در فرهنگ ملي هايي است كه  ورزش
شناخته شده عنوان بازي متداول و معمول در يك منطقه  به عبارتي ديگر منحصراً به ،نباشدقومي  درون

هاي  ورزش" .)12( از آن منطقه برخاسته باشد يا مربوط به مناطق ديگر باشد باشد كه ممكن است
هاي بومي است كه در منطقه يا مناطق يا كل كشور مقبوليت عام پيدا كرده  جمله ورزش نيز از "سنتي
اين ، صورت رسم محلي درآمده است و از اين ديدگاه مورد توجه و مورد پذيرش قرار گرفته است و به

 ها به لحاظ اين ورزش .شود هاي تاريخي طوالني دارد و از جمله مراسم ملي محسوب مي ها ريشه ورزش
 و ساير نقاط جهان ها و عاليق فرهنگي، ذوقي و هنري مردم مناطق مختلف ميهن ما ها، گرايش تمايل

  ). 2( اند سازنده و هاي مفرح، سالم و ايجاد سرگرمي براي تفريح ها بهترين روشيكي از 
خاص، نبودن به ابزار  توان ساده و در در دسترس بودن، وابسته ها مي هاي بارز اين بازي از ويژگي

و تحت پوشش  در هر فصل، هر جا و مكان، قابل اجرا بودن تقويت توانايي استعداد جسماني و فكري
  هاي بومي و محلي به بازي ).1(ن را نام برد تا كهنساال انهاي مختلف سني از كودك گروهقرار دادن 

توجه مردم و جامعه  دهندة اطالعات ما از گذشته نشان). 8(اند  فرهنگ و سنت خاص ايراني گره خورده
مردم  ةاي كه موجب تنوع در زندگي و شادابي روحي كه عامل عمده طوري به است،به ورزش 

هاي دور در ميان جوامع رواج داشته  كه از گذشته استهاي فردي و جمعي  ها و ورزش بازي ،شود مي
اروپا تا چه اندازه به دهد ساكنان  يونان و روم نشان مي گرفته در ي انجامتاريخ مطالعات .)9( است

. )11( اند داشته  گروهي و اجتماعي داشته، توجه خاصي مبذول مي ةهايي كه جنب ها و بازي ورزش
المللي توسط مهاجران، دانشمندان و مقامات دولتي  هاي بومي و محلي در سطح بين بسياري از بازي

رو بايد  اند، ازاين بومي شرح داده شدهاند كه تعداد نسبتاّ كمي از آنها توسط افراد  كشف و معرفي شده
ها و  برخي از اين بازي ).16(براي كسب اطالعات بيشتر از بوميان نواحي مختلف بسيار تالش كرد 

مراسم عروسي، مراسم كشاورزي  هاي بازياند، مثل  گرفته از هدف و منظور مشخصي بوده ها نشأت ورزش
ضمن اند،  تقسيم شده فضاي باز و فضاي بستهبه دو دسته ها  طور كلي اين بازي به). 7( تغيير فصول و

طور كلي،  به). 1( تقسيم كرد ي دخترانه و پسرانه نيزها  توان به گروه را مي ها آنكه هر كدام از اين بازي
هاي زندگي، نسل امروز  كه به مرور زمان و تغيير شيوه ردنوع بازي سنتي در ايران وجود دا 150بالغ بر 

  .)7( است شده از آنها بيگانهبا بسياري 
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در . برند نيافتگي رنج مي شدگي و توسعه ها از عدم توجه، فراموش ها و ورزش اما در كشور ما اين بازي
كشورهاي طرفدار  .ساير كشورها نيز با وجود تأكيدهاي بسيار، شواهد نسبتاً مشابهي وجود دارد

هاي سنتي و  تالش كردند تا با توسعه و ترويج بازيهمانند ليبريا و الجزاير ) راديكال(اصالحات اساسي 
هاي جايگزين كشورهاي استعمارگر غربي در كشورهاي  ها و بازي عنوان ورزش بومي و محلي آنها را به

هاي   در دانمارك نشان داد كه ظهور بازي 2005گرفته در سال  تحقيقات انجام ).27(كار گيرند  خود به
). 20(شود  مي» مدرنيته«و » سنت«،»توسعه«، »تكامل«موجب تحول  در بين جامعه» بومي و محلي«

). 23(شود  اجتماعي جامعه منجر مي-هاي بومي و محلي به تكامل نظام آموزشي و نظام فرهنگي بازي
وجود آمدن  ها و فراهم آوردن وسايل و تجهيزات براي آنها موجب به همچنين توجه به اين بازي

هاي  در تحقيقاتي كه در كشور نيجريه با هدف رشد و گسترش ورزش). 20( شود هاي جديد مي بازي
ها در تمامي سطوح براي رشد و گسترش  صورت گرفت، حضور و حمايت دولت» بومي و محلي«

). 15(ها در ميان جامعه ضروري قلمداد شد  هاي اين ورزش هاي بومي و محلي و قوي كردن پايه بازي
هاي بومي و محلي نيجريه انجام گرفت، نشان داد  ها و بازي سيون ورزشمطالعاتي كه پس از افتتاح فدرا

هاي  ها و همچنين براي رسيدن به پتانسيل منظور همكاري و درك متقابل بيشتر در اين بازي كه به
با وجود اين مشكالتي  ).15(داد » ارتقا«المللي و رقابتي  تر بايد آنها را در سطح بين استاندارد و اثربخش

  .ها وجود دارد ر راه توسعة اين ورزشبر س
ها را  توانند وسايل و تجهيزات الزم براي جوانان خواهان احياي اين بازي تنهايي نمي ها به فدراسيون

پذيري بيشتر و تالش در فراهم آوردن تجهيزات و امكانات مورد نياز  فراهم كنند و دولت بايد با مسئوليت
هاي سنتي بسيار  اهالي رسانه نيز در زمينة ترويج و تبليغ ورزش). 14(در تمام سطوح آنها را ياري كند 

ها و ارائة تصويري  كنند كه بايد با تالش بيشتر در آگاهي آحاد جامعه از اين ورزش ضعيف عمل مي
ديده در زمينة  نبود كاركنان آگاه و آموزش). 15(ها در ذهن مردم كوشا باشند  روشن از اين ورزش

ها مشكل جدي در راه  هاي اين بازي ها براي پاسخگويي به نياز محلي در فدراسيون هاي بومي و باز
ديده را براي اين كار استخدام  هاست كه دولت بايد كاركنان كوشا و آموزش اين بازي» ترويج«و  »احيا«

تعليم  هاي ملي روز نيستند، در مؤسسه اند يا در اين زمينه به همچنين كاركناني كه آموزش نديده. كند
علت كمبود حقوق و مزايا يكي ديگر از  نبود انگيزة كافي براي مربيان و ورزشكاران به). 13(داده شوند 

  ). 15(شود  اي به اين مسئله اين رشته است كه بايد توجه ويژه» ترويج«موانع 
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تنهايي بين يك تا دو درصد محصول ناخالص ملي كشورهاي صنعتي را  امروزه صنعت ورزش به
هاي  ها و بازي اي تبديل شده است، ورزش كه ورزش به رقابتي كامالً حرفه درحالي. دهد يل ميتشك

  ). 10(هاي عميقي را فراهم آورده است  و عدم رونق آنها نگراني» سنتي«
هاي مختلفي مثل رشد جسماني،  هاي بومي و محلي از جنبه ها و بازي با توجه به اهميت ورزش

هاي بومي و محلي در كشور رو به  فراغت و غيره و توجه به اين نكته كه بازيتفريح و سرگرمي، اوقات 
» ارتقاي«و » ترويج«، »احيا«هاي  انزوا و فراموشي است، پژوهشگران تحقيق حاضر بر آن شدند تا راهكار

ن اندركارا هاي بومي و محلي در ايران را شناسايي كنند تا بر اين اساس مديران و دست ها و بازي ورزش
. هاي اجتماعي مربوطه بتوانند اقدامات الزم را براي احيا و گسترش آنها انجام دهند ورزشي و نهاد

هاي  ها و بازي ها مطرح شد كه براي احيا و دوباره زنده كردن ورزش رو در پژوهش حاضر اين سؤال ازاين
چه كارهايي بايد انجام  ها گير كردن اين بازي بومي و محلي چگونه بايد عمل كرد؟ براي ترويج و همه

هايي را بايد  هاي جديد چه فعاليت اي همانند ورزش هاي بومي و محلي به رده داد؟ و براي ارتقاي ورزش
  اتخاذ كرد؟

  
  شناسي تحقيق روش

صورت پيمايشي انجام گرفته است و محققان در نظر  تحليلي است و به -روش اين تحقيق از نوع توصيفي
هاي مناسب احيا، ترويج و  هاي بومي و محلي كشور، شيوه ت موجود ورزشداشتند ضمن بررسي وضعي

هاي  ريزي هاي حاصل را براي برنامه ارتقاي آنها را از ديدگاه نمونة آماري پژوهش توصيف كرده و يافته
ساختة نسبتاً جامعي براي شناسايي  براي اجراي اين پژوهش، پرسشنامة محقق. آتي تحليل كنند

هاي بومي و محلي با استفاده از نتايج  ها و بازي ب احيا، ترويج و ارتقاي ورزشهاي مناس شيوه
در داخل و خارج كشور و نيز نظرسنجي و مصاحبه با خبرگان،  گرفته هاي مختلف انجام پژوهش
اندركار و داراي تجربه تهيه شد كه روايي آن از طريق نظرسنجي از پانزده نفر  نظران و افراد دست صاحب
هاي  هاي بومي و محلي در فدراسيون اندركاران مربوط به ورزش تادان مديريت ورزشي و دستاز اس

پايايي پرسشنامه نيز با انجام تحقيق . ورزش روستايي و ورزش همگاني پس از اندكي تغييرات تأييد شد
 2983پژوهش  نمونة آماري%). 77=آلفاي كرونباخ(ها مورد تأييد قرار گرفت  نفر از نمونه 50راهنما روي 
شامل (هاي ورزش همگاني و ورزش روستايي و عشايري سراسر كشور  اندركاران هيأت نفر از دست
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هاي علمي  و اعضاي هيأت) هاي مختلف ورزشي و ورزشكاران ها، كاركنان، مربيان رشته مديران استان
ها و  در سازمانهاي سراسر كشور و متخصصان و كارشناسان ورزشي شاغل  رشتة تربيت بدني دانشگاه

 3500براي اين منظور . نمونة آماري تقريباً برابر جامعة آماري بود. هاي كشور تشكيل بودند دانشگاه
هاي مربوط به ورزش  پرسشنامه از طريق مراجعة حضوري محققان در محل تجمعات و گردهمايي
ها و افراد  يأتها به ه همگاني و ورزش روستايي و عشايري، ارسال و دريافت پستي پرسشنامه

هاي  ها و گروه ها به دانشكده اندركار با همكاري اين دو فدراسيون و نيز ارسال پستي پرسشنامه دست
منظور دريافت كامل  براي تشويق به. هاي آماري توزيع شد تربيت بدني سراسر كشور ميان نمونه

پرسشنامة بدون نقص به  2983ع سرانجام و در مجمو. ها، هدايايي نيز در نظر گرفته شده بود پرسشنامه
براي . وتحليل شدند ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي تجزيه داده. گروه پژوهشي واصل شد

شناختي افراد نمونه مانند تعداد، جنسيت، استان و شهر محل اقامت، شغل،  هاي جمعيت توصيف ويژگي
هاي آماري توصيفي  محلي و غيره از روشهاي بومي و  ميزان تحصيالت، ميزان اطالعات در مورد ورزش

هاي  ها و مؤلفه براي بررسي اهميت متغير. مانند فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده شد
افزار  ها با استفاده از نرم تمامي اين تحليل. هريك از آنها از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد

SPSS  وLISREL انجام گرفت.  
  

  ها يافته
 8/77نتايج توصيفي نشان داد كه . پرسشنامة كامل عودت شد 2983شده  پرسشنامة توزيع 3500از 

استاني كه  30از . سال بود 10/42ميانگين سني آنها . درصد زن بودند 2/22ها مرد و  درصد نمونه
، آذربايجان )مهپرسشنا 954(هاي تهران  پرسشنامه در آنها توزيع شد، بيشترين فراواني مربوط به استان

 1(و كمترين فراواني مربوط به استان يزد ) پرسشنامه 210(و كردستان ) پرسشنامه 335(شرقي 
  .دهد هاي پژوهش را نشان مي ميزان تحصيالت نمونه 1شكل . بود) پرسشنامه
. هاي پژوهش داراي مدرك كارشناسي و باالتر بودند دهد، اكثر نمونه نشان مي 1طوركه شكل  همان

تواند بيانگر مناسب بودن نمونة آماري  هايي است كه مي هاي پژوهش نيز يكي از ويژگي نمونه شغل
  .كند اي زير فراواني و درصد هر كدام را توصيف مي شده باشد، كه نمودار دايره انتخاب
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21%

12%

ت نمونه هاي پژوهش

  
  هاي پژوهش سطح تحصيالت نمونه. 1شكل  

  

  
  وهشهاي پژ شغل نمونه. 2شكل 

  
، پس از آن بيشترين فراواني )نفر 1191(پژوهش كارشناس تربيت بدني بودند  هاي بيشتر نمونه

وتحليل  همچنين، تجزيه). نفر 730(مربوط به پاسخگوياني بود كه در گروه ورزشكار قرار داشتند 
اراي سابقه سال در شغل خود د 89/12طور ميانگين  هاي پژوهش به ها نشان داد كه نمونه توصيفي داده

طور كامل با  هاي پژوهش اظهار داشتند كه تا حدودي يا به درصد از نمونه 8/93همچنين . بودند
تواند بيانگر  هاي بومي و محلي قوميت خود آشنايي دارند كه اين رقم بسيار مناسبي است و مي ورزش

Sat-31
Sticky Note
نوشته بالای شکل همچنان ناقص است.
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ها به  هاي نمونه ي پاسخوتحليل توصيف نتايج تجزيه .شده باشد آماري انتخاب هاي  مناسب بودن نمونه

  .آورده شده است 1هاي بومي و محلي در جدول  هاي مربوط به راهكارهاي ترويج، ارتقا و احياي ورزش سؤال
  هاي پرسشنامه هاي پژوهش به سؤال توصيف وضعيت پاسخ نمونه. 1جدول

عالمت   مضمون مؤلفه  متغير
  اختصاري

ميانگين 
  پاسخ ها

ويج
تر

  

  PA 60/3 ر قالب تقويم ساليانهبرگزاري مسابقات رسمي د
  PB 41/3 برگزاي مسابقات خانوادگي

  PC 97/3 برگزاري در قالب جشنواره هاي ملي و بين المللي
  PD 63/3 افزايش لذت و نشاط در آن

  PE 28/3 هاي بازاريابيگسترش فعاليت
  PF 82/3 ايپخش تلويزيوني و تبليغات رسانه

  PG 99/3 آموزش و پرورشهايگنجاندن در برنامه
  PH 57/3 هامشاركت شهرداري

  PI  57/3 مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و وزارت ارشاد
  PJ 93/3 ها و فضاهاي جذابانجام در محيط

  PK 95/3 آموزش معلمان تربيت بدني
  PL 69/3 هااجرا در قالب درس تربيت بدني در مدارس و دانشگاه

هاي نظري ودر قالب واحد(هاي تربيت بدنيترويج در دانشكده
  PM  61/3  )عملي

  PNother 84/3 غيره
قاء

ارت
  

  DA 73/3 هاي بومي و محلي تهية طرح جامع ورزش
  DB 01/4  افزايش بودجة اين بخش

  DC 02/4 تصويربرداري باكيفيت از مسابقات و رويدادها
  DD 59/3 جذاب و مدرن نشان دادن از نظر ظاهري

  DE 67/3 آور دوين قوانين الزامت
  DF 02/4 علمي كردن آنها براساس اصول علمي ورزش

  DG 63/3 ها انجام اصالحات در قوانين و مقررات آن
  DH 00/4  افزايش تعداد داوطلبان در اين بخش

  DI 77/3  هاي بومي و محلي تأسيس فدراسيون ورزش
ز موازيايجاد سازمان يا شوراي متولي و جلوگيري ا

  DJ 82/3  كاري
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  هاي پرسشنامه هاي پژوهش به سؤال توصيف وضعيت پاسخ نمونه. 1جدولادامة 

عالمت   مضمون مؤلفه  متغير
  اختصاري

ميانگين 
  پاسخ ها

قاء
ارت

  

هاي بومي و محلي در وزارت ورزش وايجاد ادارة كل ورزش
  DK  07/4  جوانان

  DL 55/3  راهبري زير شاخه شوراي عالي ورزشتشكيل كميتة 
  DM 92/2  ها NGOسازي و سپردن مسئوليت آن به  غيردولتي

  DNother  98/3  غيره

حيا
ا

  

 RA 05/4  آموزشي CDچاپ كتاب، مجله، جزوه يا 

  RB 41/4  ها رساني از طريق رسانه آموزش واطالع
  RC 34/4  ها آموزش در مدارس و دانشگاه

  RD 36/4  هاي پژوهشي فعاليتحمايت از 
  REother  34/4  غيره

  
هاي آموزش و  گنجاندن در برنامه«مشخص است، در متغير ترويج، راهكار  1كه در جدول  گونه همان

آموزش معلمان تربيت «، و راهكار »المللي هاي ملي و بين برگزاري در قالب جشنواره«، راهكار »پرورش
هاي اول تا چهارم از ميان سيزده  در مرتبه» ها و فضاهاي جذاب يطبرگزاري در مح«و راهكار » بدني

هاي بومي و محلي در وزارت ورزش و  ايجاد ادارة كل ورزش«در متغير ارتقا، راهكار . عامل قرار داشتند
تصويربرداري باكيفيت از «، راهكار »علمي كردن آنها براساس اصول علمي ورزش«، راهكار »جوانان

هاي اول تا چهارم از ميان سيزده  ، در مرتبه»افزايش بودجة اين بخش«و راهكار » ادهامسابقات و رويد
رساني از طريق  آموزش و اطالع«راهكار  در متغير احيا، نيز .عامل مربوط به راهكار ارتقا قرار داشتند

، در »ها آموزش در مدارس و دانشگاه«، و راهكار »هاي پژوهشي حمايت از فعاليت«، راهكار »ها رسانه
در شكل زير نتايج مربوط به تحليل عاملي . هاي اول تا سوم از ميان چهار عامل قرار داشتند مرتبه

  .متغيرهاي پژوهش آورده شده است) ضرايب استانداردشده(تأييدي مرتبة دوم 
هاي آنها و نيز ميان اين متغيرها و  بار عاملي ميان متغيرهاي اصلي پژوهش و شاخص 3در شكل 

صورت ضرايب استانداردشده يعني با در نظر گرفتن مقادير  هاي بومي و محلي به كلي ورزش سازة
. اند عبارت بهتر، مقادير بار عاملي با يكديگر قابل مقايسه به. انحراف استاندارد محاسبه شده است

  :كه مشخص است گونه همان
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صورت ضرايب  بار عاملي به(تحليل عاملي تحليلي مرتبة دوم متغيرهاي اصلي پژوهش . 3شكل 
  )استانداردشده
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اجرا در قالب درس تربيت بدني در ( PL، )آموزش معلمان تربيت بدني( PKدر متغير ترويج، 
هاي آموزش و  گنجاندن در برنامه( PG،)هاي تربيت بدني ترويج در دانشگاه( PM،)ها  مدارس و دانشگاه

تر شناخته  رو مهم تر، بيشترين واريانس برخوردارند، ازاينعبارت به ، از بيشترين بار عاملي و به)پرورش
افزايش ( DB،)هاي بومي و محلي تهية طرح جامع ورزش( DAهاي  در متغير ارتقا، شاخص .شوند مي

 DC،)عملي كردن آن براساس اصول علمي ورزش( DF،)آور تدوين قوانين الزام( DE،)بودجة اين بخش
عبارت بهتر، بيشترين واريانس  ، از بيشترين بار عاملي و به)ت و رويدادهاتصويربرداري باكيفيت از مسابقا(

آموزش در مدارس و ( RCهاي  در متغير احيا، شاخص. شوند تر شناخته مي رو مهم برخوردارند و ازاين
عبارت بهتر،  ، از بيشترين بار عاملي و به)ها رساني از طريق رسانه آموزش و اطالع( RB، و )ها دانشگاه

هاي  همچنين، بار عاملي ميان متغير. شوند تر شناخته مي رو مهم يشترين واريانس برخوردارند و ازاينب
هاي  هاي بومي و محلي نسبتاً قوي است، اما بار عاملي يا رابطة ميان ورزش اصلي پژوهش با سازة بازي

  . تر است بومي و محلي با متغير ارتقا و احيا قوي
دهندة معنادار  هاي آنها كه نشان عاملي تأييدي متغيرهاي اصلي و مؤلفه تحليل tمقادير  4در شكل 

  .بودن بارهاي عاملي است، آورده شده است
كه نشان از معنادار بودن يا نبودن روابط  tدهد، مقادير معناداري  نشان مي 4كه شكل  گونه همان

دهدكه كلية ضرايب و بارهاي  نشان مي 4شكل ). - t>96/1<96/1(ميان متغيرها دارد، آورده شده است 
اين . هاي مربوط به آنها معنادار است عاملي ميان متغيرهاي اصلي و همچنين ميان متغيرها و شاخص

هاي اصلي برازش  شاخص. ها صحيح بوده است ة شاخصگرفت هاي انجام بندي دهد كه دسته امر نشان مي
شود نيز  شكل مشاهده مي كه در پايين Chi-Square, df , P-Value, RMSEAمدل شامل 

  .همگي حاكي از برازش و مناسب بودن مدل براي استخراج روابط ميان متغيرهاست
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  تحليل عاملي تأييدي مرتبة دوم متغيرهاي اصلي پژوهش tمقادير . 4شكل 
  

  گيري  بحث و نتيجه
ت، زيرا بيشتر دهندة مناسب بودن نمونة آماري پژوهش براي هدف پژوهش اس هاي توصيفي نشان يافته
از جامعة ورزشي كشور بودند كه در نقش هيأت علمي دانشگاه، مديران تربيت ) درصد 90حدود (آنها 

هاي  درصد از كل نمونه 93بدني، كارشناسان ورزشي، مربيان و غيره مشغول به كارند، همچنين بيش از 
طور كامل  تا حدودي يا به هاي بومي و محلي كشور يا مناطق خود پژوهش اظهار داشتند كه با ورزش

نتايج توصيفي حاصل نشان . استان كشور پرسشنامه پخش شده است 30آشنايي دارند، و از طرفي در 
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برگزاري در «، »هاي آموزش و پرورش گنجاندن در برنامه«، راهكارهاي »ترويج«دهد كه در متغير  مي
ها و  برگزاري در محيط«و » بدنيآموزش معلمان تربيت «، »المللي هاي ملي و بين قالب جشنواره
ديگر  هاي هاي اول تا چهارم از ميان سيزده عامل قرار داشتند كه با يافته در مرتبه» فضاهاي جذاب

، راهكارهاي »ارتقا«هاي توصيفي در مورد متغير  يافته ).26(محققان در اين زمينه همخوان و همسوست 
علمي كردن آنها براساس اصول «، »رت ورزش و جوانانهاي بومي و محلي در وزا ايجاد ادارة كل ورزش«

، را چهار »افزايش بودجة اين بخش«و » تصويربرداري باكيفيت از مسابقات و رويدادها«، »علمي ورزش
تصويربرداري باكيفيت از مسابقات و « اند كه دو راهكار راهكار مناسب براي متغير ارتقا ذكر كرده

هاي ديگر  با يافته» هاي بومي و محلي در وزارت ورزش و جوانان رزشايجاد ادارة كل و«و » رويدادها
هاي  با بررسي» علمي كردن آنها براساس اصول علمي ورزش«و راهكار ) 25،24(محققان تطابق دارد 

رساني از  آموزش و اطالع«راهكارهاي  ، نيز»احيا«در متغير  ).26(در اين زمينه همسوست  گرفته انجام
هاي  ، در مرتبه»ها آموزش در مدارس و دانشگاه«و » هاي پژوهشي حمايت از فعاليت«، »ها طريق رسانه

كند  ها را تأييد مي اي اين يافته اول تا سوم از ميان چهار عامل قرار داشتند كه تحقيقات گسترده
)22،21،15 .(  

ي در كشور هاي بومي و محل ها و بازي ورزش» احيا«و » ترويج«هاي مناسب براي  در تعيين شيوه
اجرا در قالب درس تربيت «، »آموزش معلمان تربيت بدني«تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه راهكار 

» هاي نظري و علمي هاي تربيت بدني در قالب واحد ترويج در دانشكده«و » ها بدني در مدارس و دانشگاه
گرفته  دترين تحقيقات انجاميكي ديگر از جدي. هاي بومي و محلي اهميت زيادي دارند در ترويج ورزش

آموزش معلمان تربيت «دارد كه  كند و بيان مي در مناطق غربي كشور صحت اين مطالب را تأييد مي
هر سه راهكار مذكور به اين مسئله اشاره ). 25( ها اهميت خاصي دارد منظور ترويج اين بازي به» بدني

. ها استفاده كرد هاي آموزشگاه فيتهاي بومي و محلي بايد از ظر دارد كه براي توسعة ورزش
هاي پژوهش  ها نشان داد كه نمونه ها و پرسشنامه در مورد مصاحبه گرفته هاي انجام وتحليل تجزيه

را » توسعه و آموزش در مدارس و مراكز آموزشي«و » ها توجه صدا و سيما و ساير رسانه«راهكارهاي 
ها و مستندات ديگر همخوان  نتيجه با نتايج پژوهشاين . دانند ها مناسب مي اين ورزش» ترويج«براي 

رساني از طريق  آموزش و اطالع«است؛ از جمله پژوهشي كه در استان كردستان صورت گرفت كه در آن 
عنوان  ها به اظهار شده است اين ورزش). 25(ها دانسته شد  ترين عوامل ترويج اين بازي از مهم» ها رسانه
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در ديگر كشورها نيز اتخاذ ). 8(ها و مدارس توسعه و گسترش يابد  دانشگاه واحد يا درس تربيت بدني در
  ).17، 24(راهكارهاي مشابهي پيشنهاد شده است 

هاي بومي و  ها و بازي ورزش» ارتقاي«هاي الزم براي  در شناسايي و معرفي اقدامات و دستورالعمل
هاي بومي و  تهية طرح جامع ورزش«محلي در كشور تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه راهكارهاي 

تصويربرداري «و » آور تدوين قوانين الزام«، »هاي بومي و محلي افزايش بودجة بخش ورزش«، »محلي
هايي بودند كه از بيشترين واريانس در ارتباط با ساير  ترين شاخص مهم» باكيفيت از مسابقات و رويدادها

پژوهشي ديگر صحت اين . رو اهميت بيشتري داشتند اينها در متغير ارتقا برخوردار بودند و از شاخص
هاي جديد و پيشرفته نظير  استفاده از فناوري«، »آور قوانين الزام«يافتة تحقيق را مبني بر تدوين 
براي » تشكيل جلسات در سطوح باالي ملي و تهية طرح جامع«، »تصويربرداري باكيفيت از مسابقات

  ). 24(عنوان يك متغير ارتقا سخني به ميان نياوردند  افزايش بودجة اين بخش بهمتغير ارتقا تأييد كرد، اما از 
سان، شايستة آنند  بدين. اند هاي سنتي بخشي از ميراث فرهنگي غيرمادي بشريت ها و ورزش بازي

هاي جسمي، ورزش و رشد كه در فورية  المللي فعاليت كه كنگرة بين گونه كه در فهرستي توصيفي، همان
اگر قرار است برخي . برگزار شد، و به يونسكو توصيه كرده است، گنجانده شوند) تونس(در نابئول  1992
كم فهرستي از آنها در دست داشته باشيم  عنوان فرهنگ مردم حفظ شوند، خوب است دست ها به ورزش

ي نه چندان ها هاي بدني در گذشته هاي بومي و محلي نقش مهم و زيادي در فعاليت با اينكه ورزش. )4(
ها در حال  هاي مختلف داشته است، اكنون اين ورزش دور مردم ايران به گواهي مستندات و پژوهش

درصد ورزشكاران  2طور ميانگين  گرفته در ايران به براساس تحقيقات انجام). 8(اند  فراموشي و نابودي
هاي رايج امروزي كمترين  شپردازند كه اين رقم در ميان ورز هاي محلي و باستاني مي كشور به ورزش

آمده مربوط به ورزش  دست هاي به شايان يادآوري است كه از اين مقدار نيز بيشترين داده. مقدار را دارد
توان فناي  هاي ديگر نظير چوگان جاي تأمل دارد و مي اي و باستاني است كه در مورد ورزش زورخانه
ها را تأييد  ها در آلمان اين يافته در مورد اين ورزش گرفته تحقيقات انجام). 6(هاي ملي را يافت  ورزش

شده اغلب مربوط به دولت است،  هاي توصيفي و مطرح ترين يافته با توجه به اينكه مهم). 24( كند مي
رو بايد نگرشي  توجهي مسئوالن است؛ ازاين هاي بومي و محلي، بي ترين موانع توسعة ورزش يكي از مهم

ها از جمله چين با اين مطلب  هاي ديگر كشور يافته. ن زمينه پديدار شودنو در ورزش كشور در اي
ها از سوي دولت حمايت سياسي، مالي، استعداديابي و بازاريابي  دارد كه اين ورزش همسوست و بيان مي

  ).21(شوند  نمي
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بي كه در بعضي كشورها دولت در اين زمينه اقداماتي انجام داده است؛ از جمله دولت آفريقاي جنو
عمومي كردن «. هاي آفريقا دارد هاي بومي و محلي، سعي در معرفي ارزش اي در زمينة بازي با آغاز پروژه

مزاياي «، »منظور اهداف آموزشي ها به تأثيرات آموزشي، ترويج و توسعة مباني اين بازي«، »ها اين بازي
ها و  ها در پارك انجام اين بازي«، »يكاهش رفتار ناپسند اجتماع«، »ها سالمتي ناشي از اجراي اين بازي

، از جمله اهدافي هستند »ها در مناطق مختلف ايجاد ساختارهايي براي انجام اين بازي«، »مراكز شهري
 ).18(دنبال آن است  كه اين پروژه به

كنند كه در قالب يك مسابقة ملي، همايش ملي يا طرح پژوهش ملي، كلية  محققان پيشنهاد مي
منظور اجراي  مي و محلي و شيوة اجراي آنها به فراخواني گذاشته و شناسايي شوند و بههاي بو ورزش
شود با توجه به ديدگاه منفي كه در نسل جوان وجود  هاي آتي مدون گردند؛ همچنين پيشنهاد مي برنامه

نشود و از  ها، عيناً از اين نام استفاده هاي بومي و محلي در مدارس و دانشگاه دارد، براي توسعة ورزش
با توجه به نتايج پژوهش نيز پيشنهاد . براي همان محتوا استفاده شود» ها بازي«تري مانند  هاي كلي نام
ها و مؤسسات آموزشي مانند مدارس و  هاي احيايي، ترويجي و ارتقايي بر ارگان شود تمركز فعاليت مي

رنامة آموزشي مدارس گنجانده شده يا عنوان واحد درسي در ب ها به ها صورت گيرد و اين بازي دانشگاه
ها  هاي گوناگون اين بازي هر ساله و به مناسبت. ها شوند عنوان يك رشتة دانشگاهي وارد دانشگاه حتي به

هاي  هاي رقابتي شده و در سطح شهرستاني، استاني و كشوري و تا حد امكان در ورزشگاه وارد جنبه
ورد پوشش خبري گسترده و در سطح كشوري قرار داده شوند شده برگزار شوند و م استاندارد و شناخته

همچنين در اين راستا آموزش . ها ترغيب شوند تا نسل جوان و نوجوان به روي آوردن به اين بازي
هاي ضمن خدمت براي دبيران تربيت بدني و توجيه آنها براي رسيدن  هاي خبره و برگزاري كالس نيرو

   .به اهداف ضروري است
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