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  چكيده

است. جامعه هاي بومي و محلي از ديدگاه دانشجويان بود. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده هدف اين مطالعه، بررسي موانع توسعه بازي
  ان نمونهدانشگاه به عنو 5نفر (دانشجويان دختر و پسر) به صورت تصادفي از  151دادند كه در نهايت بدني تشكيل ميآماري تحقيق را دانشجويان تربيت

نفر از متخصصان بررسي  12آوري اطالعات استفاده شد كه روايي صوري و محتوايي آن توسط   آماري انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته براي جمع
وافقت خود را در ها خواسته شد تا ميزان م). از آزمودنيα=86/0و تأييد گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمودن پايايي پرسشنامه استفاده شد (

ها، از روش تحليل عاملي با چرخش متعامد استفاده شد. تحليل داده (كامالً موافقم) نشان دهند. براي تجزيه و 5(كامالً مخالفم) تا  1مقياس ليكرت از 
گسترش "شدند. نتايج نشان داد بندي طبقه» فرديمديريتي، رواني، سازماني، محيطي، فرهنگي و درون«متغير در شش گروه  31براساس تحليل عاملي

 داد نشان هاترين آنها بود. يافتهكم اهميت ")42/2±19/1مشكالت جسمي و منع پزشكي ("ترين مانع و مهم ")39/4±94/0اي ( هاي رايانه بازي

فردي، محيطي و ماني، فرهنگي، درونمديريتي، ساز عوامل با است برابر ترتيب شود، به هاي بومي و محلي مي عواملي كه مانع توسعه بازي بندي رتبه
هاي بومي و محلي آگاهي داشتند و دانشجوياني كه آگاهي نداشتند، نشان داد در  رواني. همچنين تحليل و مقايسه ديدگاه دانشجوياني كه نسبت به بازي

فردي تفاوت اما بين عوامل فرهنگي و درون )،<05/0Pداري وجود ندارد ( عوامل مديريتي، رواني، سازماني و محيطي بين دانشجويان تفاوت معني
تواند گامي موثر در توسعه  هاي بومي و محلي مي هاي پژوهش، مشاركت مسئولين و حمايت از بازي). با توجه به يافته>05/0Pداري وجود دارد ( معني

 ها باشد. اين بازي

  
  ي، دانشجويان، تحليل عاملي.هاي بومي و محلي، عوامل مديريتي، عوامل سازمان بازي كليدي:  واژگان
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  مقدمه  
هاي  تاريخ بيانگر تمايالت دروني انسان به فعاليت    

جسماني است. در جوامع بدوي و يا در فرهنگ باستاني ملل 
اي وجود  هاي تربيت بدني سازمان يافته مشرق زمين، برنامه

هاي بدني بخش الينفك زندگي  نداشته است، ليكن فعاليت
داده است (مظفري و قره،  نسان را تشكيل ميروزمره ا

هاي  ). اين واقعيت كامالً پذيرفته شده است كه فعاليت1384
ورزشي براي عموم مردم الزم، مفيد و ارزشمند است. به 
بيان ديگر، همه افراد در هر مقطع سني كه باشند، بايد به 

هاي ورزشي عمومي يا به اصطالح همگاني بپردازند  فعاليت
اي شاد و با نشاط باشند  راي جسم سالم و روحيهتا دا

). در اغلب كشورهاي توسعه يافته، 1388(حمايت طلب، 
ورزش و فعاليت بدني يك مسأله مهم است و نقش اساسي 

تواند  ي يك كشور دارد. ورزش مي و حياتي براي جامعه
، 1راهي براي حفظ سالمت و تندرستي باشد (استاوروپائلو

هايي  ي بدني و جسماني از جمله فعاليتها ). فعاليت2008
است كه براي اوقات فراغت نيز، مناسب است و با كاهش 

هاي جسمي و رواني، روح همكاري و تعاون و  خستگي
كند و اثرات بسيار مناسب  همبستگي را در افراد تقويت مي

). با توجه به 1378و مفيد آموزشي و تربيتي دارد (كاشف، 
ز ورزش و فعاليت بدني، مسلماً هايي ذكر شده ا ويژگي

شده است، نوعي  بازي نيز كه از زمان هاي دور اجرا مي
يافته، شود. بازي فعاليتي سازمان ورزش مناسب محسوب مي

جدي و منظم نيست، بلكه شامل يك فعاليت انتخابي 
باشد  بخش مي آزادانه است كه داوطلبانه و لذت

هاي جديد  مهارت). از طريق بازي افراد 2010 2(دوارتزكي
كنند، تخيل و خالقيت خود را كشف  را آزمايش مي

بخشند  كنند و روابط با ديگران را در زندگي بهبود مي مي
ها  ). بازي27:2013(به نقل از اقدسي، طوبي، جهانگيرزاده، 

كند تا بعد از يك روز سخت  براي مردم فرصتي فراهم مي
                                                 

1. Stavropoulou  
2. Dwortezky 

ها  ا و فعاليته كاري احساس آرامش كنند. بسياري از بازي
مندي  ها، نيازها، منافع و رضايتبراي پاسخگويي به خواسته

 هاي دور و قديم ساخته شده است ها از زمان انسان
گرچه سن و سال بازي در  ).2009، 4و چنتاچن 3(تانگوتم

هاي عمر سنين طفوليت و نوجواني است، اما در ديگر دوره
ب از وقت و هاي مناس ها و سرگرمي توان با بازي هم مي

فرصت اضافي استفاده كرد و به نشاط و سالمت جسم و 
جان افزود. بازي و مزاح و استفاده از اوقات فراغت براي 
شادي و نشاط حتي در بين ائمه و بزرگان دين ما نيز جريان 

هاي سالم  داشت. از آنجا كه در دين اسالم بازي و سرگرمي
براي و بخصوص پرداختن به ورزش و تحركات بدني 

ويژه جوانان هرگز منع نشده تقويت و تندرستي افراد و به
كردند  بود، بلكه همواره مسلمانان را به اين امر تاكيد مي

ها، سازگار با  )؛ برخي بر اين باورند بازي1391(شكوهي، 
نوعي . هاي فرهنگي و آداب و سنن هر جامعه است فعاليت

باشد،  مي ها كه از اهميت خاصي برخوردار از اين بازي
هاي بومي و محلي است كه در كشورهاي مختلف  بازي

 اطالق هايي بازي به بومي هاي بازيگردد.  جهان برگزار مي

 شوند، اجرا خاصي محله يا منطقه در فقط كه شود مي

 بيشتر بازي پوشش تحت وسعت محلي هاي بازي در ولي

 داراي كه دارد هايي استان يا استان به اختصاص و شده

باشد  غيره و هوا، زبان و آب مانند مشترك اتيوجوه
هاي بومي و محلي شامل مزايا  ). بازي1371(شريعت زاده، 

توان به منافع اجتماعي،  باشد از جمله مي و فوايد بسياري مي
گاهي و دانش اشاره كرد آ فيزيكي، رواني، عاطفي،

ها  ها و بازي ها، ورزش ). فعاليت2009(تانگوتم و چنتاچن،
ورهاي مختلف جهان به صورت بومي و محلي در كش

تر و  گردد كه در مواقعي با استقبال گسترده برگزار مي
ها فقط  باشد، اما اين بازي ها نيز روبرو مي تر ملت عمومي

اند. از  متعلق به كشورهايي است كه آنها را ابداع نموده
                                                 

3. Thongutum 
4. Chantachon 



1394 51، پاييز 2م، شمارة چهار هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش
توان به هاي بومي و محلي كشورهاي مختلف مي جمله بازي
 - در ژاپن 2بازي جوجيتسو -در اندونزي 1اكبازي پنتي
  گاو -بازي كريكت در استراليا -در تايلند 3تايلندي بوكس
در اسپانيا اشاره نمود كه از ساليان كهن، در بين مردم  4بازي

آن كشورها مرسوم و رايج بوده است. در كشور ايران نيز، 
هاي  ها و بازي ها تحت عنوان ورزش اين دسته از ورزش

توان به است؛ از جمله آنها ميو محلي معمول بوده بومي
سنگ و وسطي اشاره كرد كه منحصراً در ايران به آنها هفت

با وجود منافع بسياري ). 1378كاشف، ( شود پرداخته مي
محلي ذكر شد،  هاي بومي و كه براي ورزش و بازي

بسياري از مردم تمايلي به مشاركت در ورزش و بازي 
 يا علت يك تنها معتقدند ورزش وانشناسانر اكثرندارند. 

 باعث مختلفي عوامل بلكه ،تنيس رفتار بروز سبب انگيزه

شوند  مي ورزش امر به افراد گرايش عدم يا گرايش
 مطالعه منظور به). 1388(معتمدين، مددي و عسگريان، 

 7و گادبي 6جكسون ،5كراوفورد ورزشي، مشاركت موانع
 پيشنهاد را كت در ورزشمشار موانع هرمي مدل )1991(

  .شد پيشنهاد ). مدل1991كردند (كراوفورد و همكاران، 
 فرآيند در آنها اهميت به با توجه را موانع بار، اولين براي

 موانع فردي، درون موانع دسته به سه فرد گيريتصميم

 درون موانع. نمود بنديتقسيم ساختاري و موانع فرديبين

 دارد اشاره رواني دارنده باز وخصوصيات به صفات فردي

 فردي بين موانع گيرد. مي ريشه فردي منفي تجارب از كه

 و همراه يافتن براي و ناتواني افراد بين مثبت عدم تعامل به

                                                 
1. Pntyak 
2. jujitsu 
3. Thai boxing 
4. Bullfighting 
5. Crawford 
6. Jackson 
7. Godbey 

 به نيز ساختاري شود. موانع مي مربوط گروهي تعلق

ورزش  انجام براي مادي امكانات فراهم نبودن معناي
هفت بعد موانع  )2002( 8. همچنين الكساندريااست

رواني، زمان،  -مشاركت در ورزش را شامل عوامل فردي
عدم دانش و آگاهي، امكانات، دسترسي مالي، عدم همراه 

با انجام  كند. و عالقه و تجربيات منفي گذشته معرفي مي
 هاي مشاركت و موانع مشاركت درتحقيقي در زمينه انگيزه

د موانع )  نشان دادن2008( 10و رودجرز 9مياكورزش، 
درون فردي و ساختاري مثل عدم عالقه، ترس از صدمه، 
وضعيت رواني و قابل دسترس بودن داراي بيشترين تاثير در 

 11تر دارد. اسپيوي بدني در بزرگساالن مسنمشاركت فعاليت

) در تحقيقي كه بر روي دانشجويان انجام 2013( 12 و هريتز
را عدم هاي تفريحي  شده بود، موانع مشاركت در ورزش

آگاهي از ورزش در مقابل ديگران، عدم امكانات كافي 
براي تناسب اندام، عدم آگاهي در مورد چگونگي 
مشاركت در ورزش، كمبود وقت، عدم حمايت ديگران و 

هاي ديگر برشمردند. معتمدين و  صرف وقت زياد براي كار
 با مدرك افراد در) نيز نشان دادند 1388همكاران (

فراواني براي عدم مشاركت  بيشترين لم،ديپ فوق تحصيلي
 هاي سنگين شهريه ها و هزينه مربوط به در ورزش،

 شمردن كم اهميت به مربوط فراواني كمترين ها و باشگاه

 ليسانس تحصيلي مدرك با ورزش همگاني است. در افراد

زندگي،  در زياد مشغله داشتن به مربوط فراواني بيشترين
 كمترين روزمره و هاي يگرفتار و كافي وقت نداشتن

 دسته هاي گروه در شركت عالقه به عدم به مربوط فراواني

 به توجه با طرف مسئوالن از نادرست زمانبندي و جمعي

) اظهار داشت 1389( مشكل گشا شغل ورزشكاران است.
 عالقه، رواني، نداشتن ـ فردي فردي (مشكالت درون موانع

                                                 
8. Alexandris 
9. Miyake  
10. Rodgers 
11. Spivey 
12. Hritz 
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 امكانات، كمبود وقت، نداشتن همراه، نداشتن ناآگاهي،

 ادامه بر منفي تأثير است ممكن دسترسي) و نداشتن

 بودن شلوغ نقليه، وسيله كمبودباشد.  داشته زنان مشاركت

 سكونت، محل نزديك مكان ورزشي نبودن نقليه، وسايل

ساختاري (كمبود  موانع ساير به نسبت بيشتري اهميت
 گيزهان بي در فردي موانع درون امكانات و نداشتن وقت) و

 .دارد ورزشي هاي در فعاليت شركت براي زنان كردن
 و موانع دادند ) نشان1390( عزيزي و همكاران

 در اهميت ترتيب به دانشجويان مشاركت هاي محدوديت

 نبود متخصص، مربيان كمبود زياد، مشغلة اول درجة

 بود. آنها از زيادي درصد بودن شاغل دانشجو، در انگيزه

 و تنبلي ديگر، به مسائل تنپرداخ دوم، درجة در

 عادت كافي، و مناسب امكانات نبود حوصلگي، بي

 تفريحي، كمبود اردوهاي شامل سوم درجة در نداشتن،

 چهارم درجة در ورزشي، وسايل و كوهنوردي هاي برنامه

 وسايل كمبود ها، در خوابگاه ورزش سازي فرهنگ ضعف

ه و . قهرماني، محرم زادبود ورزشي امكانات و ورزشي
 و بازدارنده عوامل بين ) ذكر كردند كه1392سعيدي، (

فرهنگي،  و روانشناختي، اجتماعي هاي مقياس خرده
ورزشي  مشاركت ميزان مديريتي و اماكن و تجهيزات با

 خرده دارد. بين وجود معناداري و منفي ارتباط معلم بانوان

 مالي با ميزان مشاركت و اقتصادي شخصي و مقياس

ندارد. فرهنگ  وجود معناداري ارتباط معلم نبانوا ورزشي
و تمدن هر نسلي نشأت گرفته از آداب و سنن نياكان و 
پيشينيان آن است. پايه و اساس اجتماعي، فرهنگي و 
اعتقادي هر ملتي، ريشه در اعتقادات و مسائل فرهنگي و 
اجتماعي اجداد آن سرزمين دارد. پرداختن به سنن و رسوم 

هاي فرهنگي و اجتماعي اقوام و  ، ريشهگذشتگان مي تواند
). حسن اين 1378هاي مختلف را بازگو كند (كاشف،  ملت
ها اين است كه اوالً گوياي فرهنگ و هويت كشور در  بازي

ها، فكر و ابتكار آنها در خلق  طول تاريخ و نشانگر سرگرمي
ها و مقايسه نوع بازي هر استان و  و نظم و انتظام اين بازي

نقاط ديگر كشور از حيث انجام و اجرا و بيانگر  منطقه با

هاي مردم هر منطقه از كشور در ارائه و موقعيت آن  توانايي
بازي است كه مورد نياز مردم آن سامان بر حسب آب و 
هوا، شرايط محيطي اقليمي و ديگر خصوصيات زندگي 

هاي  با توجه به اينكه بازي ).1371بوده است (شريعت زاده، 
حلي ابزاري براي انتقال مفاهيم فرهنگي هستند و بومي و م
كنند، بنابراين  ها جلوگيري مي ي فرهنگي بين نسل از فاصله

ها، شكلي از مسائل فرهنگي هر ملت  حفظ و انتقال اين بازي
). بسياري از آداب 2013(اقدسي و همكاران،  و تمدن است

ها بسيار با ارزش و حائز اهميت و در خور حفظ و  و سنت
هاي ارزنده،  توان با بازيابي اين سنت نگهداري هستند و مي

آنها را احيا و مورد استفاده و استقبال مردم قرار داد. از 
هاي بومي و  هاي مفيد، بازي ي اين آداب و سنت جمله

محلي هستند كه برخي از آنها بسيار جالب و از نظر اخالقي 
اوليه به  و تربيتي حائز اهميتند. همانطور كه زندگي بشر

ها نيز به مرور تغيير  سوي صنعتي شدن تغيير يافته، بازي
هاي بومي  اي جايگزين بازي هاي مدرن و رايانه يافته و بازي

و محلي شده است. ضمن اينكه اهميت و مزاياي بسياري 
هاي بومي و محلي مطرح شده است، اما باز هم  براي بازي

هاي بومي و  ازياند. ب امروزه به دست فراموشي سپرده شده
محلي به لحاظ روانشناسي و جامعه شناسي اموري مثبت و 
 در خور توجه براي آموزش و حفظ و نگهداري هستند.

هاي بومي برگرفته از فرهنگ مردم جوامع است و   بازي
با ي تنگاتنگ و نزديكي با آداب و رسوم اقوام دارد.  رابطه

ز ابزارهاي محلي، يكي او هاي بومي  توجه به ماهيت بازي
هاي فرهنگي  كارآمد در جهت احياء و ترويج ارزش

در اينجا به چند مورد  هاي بومي و محلي هستند كه بازي
هاي بومي محلي مروج تقويت  بازيشود:  آنها اشاره مي

اين ، هاي مختلف است ها و قوم اركان و انسجام خانواده
مان و ها با نهايت آزادي و بدون مقيد بودن به مكان، ز بازي

هاي بومي و  بازي .ابزار دست و پاگير قابل اجرا هستند
محلي در ابعاد مختلف پيشگيري، درمان و آموزش، 
مجموعه جالب توجهي از فعاليت ها را در خود جاي داده 

ها به راحتي براي همه قابل دسترس است و  است. اين بازي
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باشد و در نهايت  تر مي ها كم هزينه نسبت به ديگر ورزش

توان به استفاده از پوشش و لباس سنتي هر منطقه در اين  يم
هاي منطقه  ها اشاره كرد كه اين خود ريشه در ارزش بازي

توانند  قطعاً دانشجويان ميدارد. با توجه به موارد ذكر شده، 
هاي بومي محلي بهره برده ها و كاربردهاي بازي از ويژگي

به آن آموزش در جهت انتقال و  فرد مؤثرو به عنوان يك 
در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف جامعه كوشا باشند. 

كه در بخش فرهنگي اين برنامه به برنامه پنجم توسعه كشور 
نظام اسالمي،  حفظ استقالل فرهنگيمسائلي همچون 

تقويت هويت ملي، وفاق اجتماعي و ارتقاء اعتماد به نفس 
 دهي سازي اوقات فراغت و سامان غني، فردي و ملي

ترويج الگوهاي بومي و  جايگزيني و، فرهنگ صرف زمان
هاي حوزه  گذاري اسالمي در ورزش و سياستمحلي و 

(نقل از سايت وزارت فرهنگ  تأكيد دارد بدني تربيت
راي ب دانشگاهمناسب  محيط توجه به ،و ارشاد اسالمي)

محلي كه بر گرفته از آداب و و هاي بومي  بازي توسعه
 رسد؛؛ ضروري به نظر ميايران استرسوم و فرهنگ غني 

هاي  ي بازي لذا هدف از اين پژوهش، شناسايي موانع توسعه
بومي و محلي از ديدگاه دانشجويان بود. از اين رو پژوهش 
حاضر در نظر دارد كه با شناسايي اين عوامل گامي در 

هاي بومي و محلي در سطح ي بازي جهت احياي دوباره
ها برداشته و از اين  ها و استانها، شهر مدارس، دانشگاه

  طريق موجب حفظ و انتقال فرهنگ ايران اسالمي شود.
  

  هاي آماري روش
بود و در آن به  روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي

بررسي، تحليل و رتبه بندي عواملي كه مانع از ايجاد و 
  شود، پرداخته شده است. هاي بومي و محلي مي توسعه بازي

  
  ي آماري ونهجامعه و نم

تربيت بدني  دانشجويان تمامي را تحقيق ي آماري جامعه
دادند.  هاي دولتي ايران تشكيل مي دختر و پسر دانشگاه

هاي تحقيق در روش تحليل عاملي بر اساس  تعداد نمونه

 10برابر و حداكثر  2تعداد متغيرهاي اكتشافي (حداقل 
. به دليل )99-98: 1380كالين، برابر متغيرها) تعيين شد (

متغير  31اينكه تعداد متغيرهاي اكتشافي در تحقيق حاضر 
دانشجوي تربيت بدني دختر و پسر به صورت  151بود، 

تصادفي از دانشگاه هاي فردوسي مشهد، حكيم سبزواري، 
ي آماري انتخاب  شاهرود، مازندران و يزد به عنوان نمونه

  شدند.
   

  ابزار جمع آوري اطالعات
از  موضوع پژوهش با متناسب رسشنامهپ نبود دليل به

منظور  اين براي .شد استفاده ساخته محقق ي پرسشنامه
ورزشي و  مديريت با اساتيد مصاحبه ضمن محققان
 ترينمهم از هاي بومي و محلي، فهرستي نظران بازي صاحب

 پس .كردند موضوع مورد نظر را تهيه با مرتبط متغيرهاي

اساتيد و متخصصان  از فرن 12 متغيرها، اين استخراج از
محتوايي پرسشنامه را بررسي  و صوري روايي نظر صاحب

اصالحات در  انجام از بعد .كردند و مورد تأييد قرار گرفت
 5 مقياس با سؤالي 31 نهايي ي يك مطالعه راهنما پرسشنامه

 موافقم  كامالً تا 1= (كامالً مخالفم  از ارزشي ليكرت

 از تجزيه پس كردند. تكميل ننفر از دانشجويا 30) را 5=

 ضريب استفاده از با پرسشنامه پايايي ها، آن تحليل و

 در و شد ) برآوردα=86/0كرونباخ ( آلفاي همبستگي

 بخش و فردي بخش مشخصات دو در پرسشنامه نهايت

هاي بومي و  (موانع توسعه بازي سؤاالت پرسشنامه اصلي
  شد. توزيع هاي تحقيق  نمونه بين محلي)

  
  اطالعات تحليل و تجزيه شرو

 آمار هاي روش از ها، داده آماري تحليل و تجزيه براي

 قسمت نخست در است. شده استفاده استنباطي و توصيفي

هاي  براي ارزيابي ويژگي ها يافته توصيفي و تحليل تجزيه
 از قسمت دوم، است. در گرفته انجام جمعيت شناختي

ضريب كفايت   آمار استنباطي تحليل عاملي، هاي روش
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  ، آلفاي كرونباخ،2، آزمون بارتلت1حجم نمونه
رتبه  من ويتني و آزمون ـاسميرنف، آزمون يو كالموگروف

براي شناسايي عوامل، روش شد.  فريدمن استفاده بندي
 به كار رفت. 4با چرخش متعامد 3تحليل عاملي اكتشافي

 بودن توزيع نرمال غير اسميرنف، كالموگروف آزمون

). با توجه به P>05/0نشان داد ( آماري را جامعة در ها داده
من ويتني براي  -ها، آزمون يو غير نرمال بودن توزيع داده

بررسي و مقايسه ديدگاه دو گروه از دانشجويان 
هاي بومي و محلي آگاهي داشتند  (دانشجوياني كه از بازي

 با دانشجوياني كه آگاهي نداشتند)، استفاده شد. براي

 فريدمن بهره بنديرتبه آزمون از عوامل اين يبند رتبه

نرم  از ها يافته تهيه و تحليل و تجزيه شد و براي گرفته
  .استفاده شده است 19نسخه  SPSSآماري  افزار

  
  هاي تحقيق  يافته

نفر آزمودني كه در اين پژوهش حضور داشتند،  151از 
 20% زن بودند. دامنه سني پاسخ دهندگان از 57% مرد و 43
سال و  24سال متغير بود و داراي ميانگين سني  41تا 

بودند. بيشتر پاسخ دهندگان در  47/3انحراف استاندارد 
%) قرار داشتند. تعداد 58سال ( 25تا  22گروه سني 

هاي متأهل  %) نسبت به آزمودني72هاي مجرد ( آزمودني
ها، دانشجويان كارشناسي  %) بيشتر بودند. اكثرآزمودني28(

% آنها با 62%) بودند كه تنها 46%) و كارشناسي (54(ارشد 
هاي بومي و محلي آشنايي داشتند. در كل پاسخ  بازي

نوع بازي را ذكر كردند كه به ترتيب بازي  50دهندگان 
%) 13%)، وسطي (26%)، كبدي(زو) (46هاي هفت سنگ (

شناخته شده ترين آنها بودند. بر اساس يافته هاي تحقيق، 
هاي بومي و محلي  ي بازي يلي كه مانع از توسعهترين دل مهم

ارزشي ليكرت) و  5(در مقياس  39/4شده با ميانگين 

                                                 
1. Kaiser Meyer Olkin(KMO) 
2. Bartlett's test 
3. Exploratory factor analysis 
4. Varimax rotation 

» اي هاي رايانه گسترش بازي«به  94/0انحراف استاندارد 
مشكالت جسمي و منع «اختصاص داشت. همچنين، 

ترين دليل بود.  كم اهميت 42/2±19/1با ميانگين » پزشكي
 50/4تحقيق عامل مديريتي با ميانگين عالوه بر اين، در اين 

كم  89/1ي رواني با ميانگين  ترين عامل و مولفه مهم
ترين مولفه شناخته شد. براي تشخيص مناسب بودن  اهميت

كه مقدار  KMOحجم نمونه براي تحليل عاملي از ضريب 
بود  728/1و آزمون بارتلت نيز كه مقدار آن  74/0آن 

ها  همبستگي مناسب بين داده استفاده شد، كه نشان دهنده
) نشان داده شد. از تحليل عاملي 1است و در جدول (

اكتشافي با چرخش متعامد براي شناسايي ساختار داخلي 
سوال تحقيق در  31استفاده شد. بررسي نتايج نشان داد كه 

هاي بومي و محلي به لحاظ  خصوص موانع توسعه بازي
 6(معيار مبنا) در  30/0داشتن بار عاملي مساوي يا بيشتر از 

 30/0ها از مولفه دسته بندي شدند. بار عاملي اين زير مؤلفه
 دست به هاي عامل ). تعداد2متغير بود (جدول  80/0تا 

 اولية ) شناخت1 معيارهاي از تركيب پژوهش اين در آمده

ها بر  ) انتخاب عامل2مرور مقاالت  بر اساس ها عامل تعداد
 بر اساس بصري ) بررسي3شتر از يك بي 5اساس مقادير ويژه

 جايي ها عامل چرخش براي پرش اسكري (نقطة آزمون

 معيار از ) استفاده4و  كند) كه شيب خط تغيير مي است

شده،  اقتباس هاي عامل درك قابليت واريانس و توصيف
%  61/52باشد. شش عامل تعيين شده در اين تحقيق،  مي

مديريتي، « ا عناوين واريانس را نشان داد. اين عوامل ب
» رواني، سازماني، محيطي، فرهنگي و درون فردي

%، عامل رواني 27/11نامگذاري شدند. عامل مديريتي 
%، 13/9%، عامل محيطي 56/9%، عامل سازماني 37/10

% واريانس 74/5% و عامل درون فردي 52/6عامل فرهنگي 
 مفاد براساس عوامل اين را توصيف كرد. نامگذاري

 ريزيپايه عوامل از يك هر ي كننده اي توصيفه آيتم

ثبات  يا پايايي بررسي براي كرونباخ آلفاي از ضريب شد.
                                                 

1. Eigen values  
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بود.  86/0آن  ميزان كه شد استفاده تحقيق ابزار دروني

 محاسبه نيز جداگانه عامل هر براي آلفا همچنين، ضرايب

متغير بود  81/0تا  57/0از  عوامل از يك هر شد. پايايي
هاي هر  ارتباط متوسط تا نسبتاً باال را در بين آيتمكه وجود 

ها (سؤاالت)  آيتم از يك هيچ داد. حذف عامل نشان مي
 تحليلي، نظر داد. از نمي افزايش را اين عوامل پايايي

 داده ) نشان3( جدول در عوامل از يك هر ضريب آلفاي

  شده است.
  . كفايت حجم نمونه و آزمون بارتلت1جدول 

  

  

  
  هاي اصلي . تحليل عاملي مولفه2جدول 

  مليابار ع  حيطه ها و زير حيطه ها
    : مديريتي1عامل 

هاي  عدم حضور و مشاركت فعال مسئولين در بازي
 بومي و محلي

74/0  

  71/0  ومي و محليهاي ب عدم حمايت مسئولين از بازي
هاي  هاي بومي و محلي در محيط عدم توجه به بازي

  ها) آموزشي(مدارس، دانشگاه
70/0  

  64/0  هاي بومي و محلي ها به بازي عدم توجه شهرداري
هاي بومي و  نداشتن تقويم و برنامه منظم در زمينه بازي

  محلي
53/0  

  51/0  كمبود جشنواره ها و مسابقات بومي و محلي
  51/0  تن وجهه جهاني و كمبود مسابقات برون مرزينداش

ي نحوه انجام  عدم آگاهي و دانش الزم درباره
  هاي بومي و محلي بازي

50/0  

    : رواني2عامل
هاي بومي و  نداشتن جذابيت و خسته كننده بودن بازي

  محلي
75/0  

هاي  داشتن تجربه هاي ناخوشايند از حضور در بازي
  بومي و محلي

66/0  

  63/0  لتي بودن و ترس از قرار گرفتن در اجتماعخجا
  58/0  هاي بومي و محلي تنبلي و سستي براي حضور در بازي

  52/0  مشكالت جسمي و منع پزشكي
  34/0  نداشتن مهارت كافي

    : سازماني3عامل
كمبود نيروي انساني متخصص و آگاه در اين زمينه 

  (مربي، داور...)
77/0  

  76/0  هاي بومي و محلي بازيعدم اختصاص بودجه به 
ي  عدم اطالع رساني و تبليغات مناسب در زمينه

  هاي بومي و محلي بازي
69/0  

عدم برگزاري همايش و دوره هاي آموزشي براي 
  هاي بومي و محلي بازي

69/0  

هاي بومي و  نگرش منفي مديران و مسئوالن به بازي
  محلي

45/0  

    : محيطي4عامل
هاي بومي و  ي بازي ماكن ويژهو ا عدم ايمني فضاها

  محلي
80/0  

هاي بومي و  كمبود فضا و امكانات مناسب براي بازي
  محلي

70/0  

برخي از  مشرايط آب و هوايي نامناسب براي انجا
  هاي بومي و محلي بازي

67/0  

  66/0  مشكالت اياب و ذهاب
    : فرهنگي5عامل
  66/0  اي گسترش بازي هاي رايانه
هاي  رسانه هاي جمعي از بازي عدم پوشش و حمايت

  بومي و محلي
56/0  

هاي بومي و محلي  عدم آگاهي از اثرات مثبت بازي
  (رواني، جسماني و...)

55/0  

هاي بومي و  ي بازي فرهنگ سازي ضعيف در زمينه
  محلي

42/0  

  40/0  هاي بومي و محلي عدم شناخت والدين در مورد بازي
    : درون فردي6عامل

هاي بومي  نداشتن انگيزه كافي جهت شركت در بازي
  و محلي

62/0  

  61/0  مشغله كاري و تحصيلي زياد
  34/0  هاي بومي و محلي نداشتن عالقه به بازي

  
  

  747/0  يت حجم نمونهضريب كفا

  728/1  آزمون بارتلت

  496  درجه آزادي

  001/0  سطح معني داري
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  . پايايي عوامل اكتشافي3جدول

  پايايي (ضريب آلفاي كرونباخ)  تعداد سواالت  عوامل

  81/0  8  مديريتي
  75/0  6  نيارو

  75/0  5  سازماني
  75/0  4  محيطي
  60/0  5  فرهنگي

  57/0  3  درون فردي
  

در بـين نمونـه    شش گانـه  عوامل از هريك رتبه بندي براي
 شـده  اسـتفاده  فريـدمن  رتبه بنـدي  آزمون هاي آماري، از

 شـده اسـت،   داده نمـايش  4جدول  در كه است. همانگونه

 از كـه  مـي باشـد   001/0بـا   برابـر  معنـي داري  سطح ميزان

پــژوهش  بــراي شــده گرفتــه نظــر رد اطمينــان ســطح
 بين گفت مي توان ديگر عبارتي به. مي باشد )كمتر05/0(

 نتيجـه  در و دارد وجـود  معنـي داري  تفـاوت  عوامـل  ايـن 

رتبـه   ايـن  از حاصـل  نتايج كرد. رتبه بندي را آنها توان مي
 كـه  داد مـي  نشـان  ) آورده شـده، 4كـه در جـدول (   بنـدي 

 از عبارتنـد  ششـم  ل تـا او رتبه از عوامل از هر يك ترتيب

 محيطي درون فردي، فرهنگي، سازماني، مديريتي، عوامل

  .رواني  و
 در موانع توسعه بازي هاي بومي و محلي رتبه بندي .4جدول

  دانشجويان تربيت بدني دختر و پسر پنج دانشگاه منطقه سه كشور
  

 نمونه تعداد

←  
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ميانگين   رتبه  عوامل
  رتبه

  50/4  1  مديريتي
  48/4  2  يمانساز

  35/4  3  فرهنگي
  02/3  4  درون فردي  538/619  كاي دو

  76/2  5  محيطي  5  درجه آزادي

سطح معني 
  داري

  89/1  6  رواني  001/0

  

در بين نمونه هاي آماري به وسيله  عوامل از تفاوت هريك
من ويتني مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج  ـ آزمون يو

ايش داده شده است. همانگونه نم 5اين آزمون در جدول 
شود، بين عوامل مديريتي،  كه در اين جدول مشاهده مي

ي  رواني، سازماني و محيطي بين دانشجوياني كه در زمينه
هاي بومي و محلي آگاهي داشتند و دانشجوياني كه  بازي

در اين زمينه آگاهي نداشتد تفاوت معني داري وجود 
رهنگي و فردي در بين ندارد. از سويي ديگر بين عوامل ف

 اين دانشجويان، تفاوت معني داري وجود دارد. در هر دو

هاي  دانشجوياني كه از بازي فرهنگي و درون فردي، عامل
 باالتري بومي و محلي آگاهي نداشتند، از رتبه ميانگين

  برخوردارند.
. بررسي و مقايسه ديدگاه دو گروه از دانشجويان 5جدول

هاي بومي و محلي آگاهي داشتند و  ي(دانشجوياني كه از باز
ها آگاهي نداشتند) درباره عوامل  دانشجوياني كه  از اين بازي

  مشخص شده پژوهش
سطح معني  Zميزان   من ويتني -يو  عوامل

  داري
  334/0  -966/0  428/2  مديريتي
  204/0  -270/1  349/2  رواني
  448/0  -758/0  482/2  سازماني

  579/0  -555/0  535/2  محيطي
  046/0  -998/1  162/2  فرهنگي

  024/0  -260/2  094/2  درون فردي
  

 گيري بحث و نتيجه
وجود دارد  ايرانهايي كه در كشور  ها و ورزش تمامي بازي

و عضو فدراسيون جهاني نيست، ورزش هاي سنتي، بومي و 
شود كه برنامه ريزي آنها از سوي محلي ناميده مي
هاي بومي و محلي  روستايي و بازيهاي  فدراسيون ورزش
هايي  هاي محلي نيز ورزش ورزش .شود كشور انجام مي

دارد، به  و محلياست كه در اصل ريشه در فرهنگ ملي 
عبارتي ديگر منحصرا به عنوان بازي متداول و معمول در 

خواه از آن منطقه برخاسته باشد و  ،يك منطقه مطرح است



1394 57، پاييز 2م، شمارة چهار هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش
نيز از جمله هاي سنتي  ورزش يا مربوط به مناطق ديگر باشد.

هاي بومي است كه در منطقه يا مناطق و يا كل  ورزش
كشور مقبوليت عام پيدا كرده و به صورت رسم محلي 
درآمده است و از اين ديدگاه مورد توجه و مورد پذيرش 

هاي تاريخي طوالني ها ريشه قرار گرفته است. اين ورزش
به لحاظ  و دنشو د و از جمله مراسم ملي محسوب ميندار

ها و عاليق فرهنگي، ذوقي و هنري مردم  ها، گرايش تمايل
بهترين روش براي تفريح و ايجاد  ايرانمناطق مختلف 

. هاي مفرح، سالم، سازنده و بسيار آموزنده است سرگرمي
الزم به ذكر است كه به دليل نبود مقاالت مرتبط داخلي و 

هاي بومي و محلي در اين پژوهش از  خارجي با بازي
موانع مشاركت در ورزش و فعاليت بدني به عنوان  مقاالت

منابع و پيشينه استفاده گرديده است. در اين پژوهش، 
هاي  ي بازي گانه كه مانع از توسعه پيدايش عوامل شش

بومي و محلي مي شوند، با نتايج ارائه شده توسط 
)، 2004، 1)، (پارك1991وگادبي،  جكسون (كراوفورد،

) همسو بود. 1389)، (مشكل گشا، 2013(اسپيوي و هريتز، 
 با توجه به نتايج حاصل از رتبه بندي در تحقيق، دانشجويان

را با اهميت ترين عامل دانستند. اين  »عامل مديريتي«
)، 2013عامل با نتايج حاصل از تحقيق (اسپيوي و هريتز، 

) همخواني داشت كه نشان 1386(ممتاز بخش و فكور، 
يت و همگرايي اثر بخش مديران ي تأثير قدرت مدير دهنده

ها در پبشبرد امور سازماني است. عامل مديريتي  و بخش
بيشتر به مسائلي همچون عدم حضور و توجه مديران و 

ها و همچنين كمبود  هاي آموزشي و شهرداري محيط
توان گفت:  جشنواره ها تاكيد دارد. در اين خصوص مي

زي آن در و نهادينه سابومي و محلي  هاي بازيتوسعه 
جامعه در گرو انجام كار علم محور، توزيع مناسب 

و نهادهاي امكانات، تامين بودجه و همراهي ساير بخشها 
هاي  هاي بازي برگزاري جشنواره. استاندر كار  دست

در افزايش جذب گردشگر و رونق اقتصادي بومي و محلي 
                                                 

1. Park 

است، افزايش روحيه شادابي و نشاط در  ثرمنطقه مو
هاي بومي و محلي و حفظ و احياي  ، ترويج بازيخانواده ها

هاي نيك گذشتگان از ديگر اهداف  ها و سنت آيين
  .است ها برگزاري جشنواره

دومين عامل كه بعد از عامل مديريتي، رتبه باالتري را 
عدم اطالع «ناميده شد كه مولفه  »عامل سازماني«داشت، 

قات در اين پژوهش با تحقي» رساني و تبليغات مناسب
)، (دارابي، 1998، 4و ليونگ 3)، (وي1999، 2(مسينگ

) در يك راستا بود. 1386) و (ممتاز بخش و فكور، 1380
كمبود نيروهاي متخصص، كمبود بودجه و نبود 

هاي آموزشي و نگرش منفي برخي مديران و  همايش
مسئولين مواردي هست كه عامل سازماني به آن اشاره 

هاي بومي و محلي، مديران  بازيكند. با توجه به اهميت  مي
توانند با برگزاري همايش و با حضور فعال خود  خود مي

با  مديران بايد  ها شوند. موجب توسعه اينگونه بازي
 ندرا تقويت كنهاي بومي و محلي  بازي ريزي صحيح برنامه

كه ظاهرا ممكن است را هاي سنتي  و همچنين ورزش
گذاري  آنها سرمايهفراموش شده باشند، را احيا و روي 

توانيم  ها بيشتر باشد مي هر چه تنوع در اين بازي ند.كن
حمايت از . ها جذب كنيم بازيهاي بيشتري را به اين  سليقه

فرآيندهاي ورزش قهرماني در سايه ترويج و توسعه 
  .محلي ميسرخواهد بود و هاي بومي بازي

در اين پژوهش عاملي كه در رتبه سوم قرار گرفت، 
ناميده شد و با تحقيق (حمايت طلب،  »فرهنگي عامل«

) كه در آن ميزان دانش، شناخت و آگاهي والدين را 1388
اهرم مؤثر در ترويج و توسعه ورزش همگاني در بين افراد 

شناسد، همخواني  خانواده و به طور كلي در جامعه مي
) كه 1390داشت. همچنين با پژوهش (عزيزي و همكاران، 

ورزش اشاره دارد، همسو بود.  ازي درس فرهنگ به ضعف
باشد. مواردي  ي مسائل فرهنگي مي اين عامل بيان كننده

                                                 
2. Messing 
3. Wei 
4. Leung 



 از ديدگاه دانشجويان محلي و هاي بومي بررسي موانع توسعه بازي 58
اي،  اي، عدم پوشش رسانه هاي رايانه چون گسترش بازي

عدم آگاهي و فرهنگ سازي ضعيف در اين حيطه قرار 
هاي بومي و محلي يكي از ابزارهاي ايجاد  بازيدارند. 

توان آن را  ست و از اين رو ميها ا  سرگرمي در بين خانواده
محلي نشان و  هاي بومي بازي. كااليي فرهنگي قلمداد كرد

ها  اين بازي. ستجوامع افرهنگ و غناي تمدن  ي دهنده
هاي فرهنگي بسياري است كه با شناسايي  برگرفته از ارزش
. توان آنها را به جامعه امروزي منتقل كرد و تقويت آنها، مي

رسوم گذشتگان ريشه هاي فرهنگي و پرداختن به سنن و 
هاي مختلف را براي نسل جديد  اجتماعي اقوام و ملت

مدرن امروز و هاي آپارتماني و  كند، ولي زندگي بازگو مي
اي سنگين بر سر  اي سايه هاي رايانه توسعه روز افزون بازي

است. تضعيف فرهنگ و هاي بومي و محلي افكنده  بازي
محلي به جايي رسيده كه جوانان  هاي بومي و از بازي غفلت

دانند يا فقط از  ها را نمي و نوجوانان حتي اسم برخي بازي
ي شنيده و در يها چيزها والدين خود در خصوص اين بازي

ندارند، چنداني ها اطالع  مزايا اين بازي و خصوص ريشه
بطوريكه هم اكنون شاهد روي آوردن جوانان و نوجوانان 

هاي  هاي بازي ي بوده و اغلب كلوپا هاي رايانه به بازي
. با توجه به ماهيت مملو از حضور اين قشر است اي رايانه
ها باعث تهاجم فرهنگي و  اي، اين بازي هاي رايانه بازي

شود كه  افزايش خشونت در بين نسل جوان و نوجوان مي
رود.  اين خود تهديدي بزرگ براي فرهنگ به شمار مي

ي بومي محلي در بين جوانان ها براي شناخت بيشتر بازي
هاي بيشتري صورت گيرد كه اين امر مستلزم  بايد تالش

  .است و محلي استاني، ملي يها  ياري تمامي رسانه
ي چهارم را به خود  عاملي كه در رتبه بندي، رتبه    

نامگذاري شد. اين  »عامل درون فردي«اختصاص داد 
در آن  ) كه1390عامل با تحقيق (عزيزي و همكاران، 

ي اول  مشغله كاري زياد و نداشتن انگيزه را در درجه
اهميت قرار داده بود، مغايرت داشت كه اين امر ممكن 
است به خاطر تفاوت در تعداد نمونه و روش تحقيق باشد. 
از سوي ديگر با نتايج تحقيقات (كراوفورد، جكسون 

)، (مياك و رودجرز، 2004)، (پارك،1991وگادبي، 
) همخوان بود. اين 1388عتمدين و همكاران، ) و (م2008

عامل به نبود انگيزه و عالقه، مشغله كاري و درسي اشاره 
توان حدس زد كه نبود عالقه و  دارد. البته به راحتي مي

هاي بومي و محلي  انگيزه به عدم شناخت افراد از بازي
با وجود سادگي و كم هاي بومي و محلي  بازيمرتبط است. 
. توسعه اين هاي خاص خود را دارد ، جذابيتهزينه بودن

ها عالوه بر سالم سازي محيط اجتماعي و افزايش  بازي
نشاط اجتماعي باعث تقويت روحيه قهرمان پروري در 

  شود. جامعه نيز مي
شناخته شد و با نتايج  »عامل محيطي«پنجمين عامل، 

)، 2008)، (مياك و رودجرز، 2002تحقيقات (آلكساندريا، 
)، (صفوي زاده، 1380)، (كوزه چيان، 2013وي و هريتز، (اسپي

) كه همه به وجود 1390) و (عزيزي و همكاران، 1381
امكانات و تجهيزات كافي براي مشاركت در ورزش اشاره 

هاي  كردند و كمبود امكانات را مانع از حضور در فعاليت
ورزشي شناختند، مطابقت داشت. مواردي چون كمبود فضا و 

ني فضاي موجود، مشكالت تردد و اياب و ذهاب و عدم ايم
هاي  بازيتوسعه شرايط آب و هوايي در اين گروه قرار دارد. 

نياز به توسعه منابع دارد كه در اين خصوص بومي و محلي 
ورزش و جوانان  وزارت ها از سوي بحث توسعه زيرساخت

 شود. البته بسياري از اماكن ورزشي هستند كه بال محقق مي
ها را در  اين سالن ،توان با تغيير كاربري اده مانده اند كه مياستف

. همچنين از طريق هاي بومي و محلي قرار داد بازي اختيار
توان فضاهاي موجود را  بازنگري در سيستم ايمني اماكن مي

ايمن ساخت. مشكالت اياب و ذهاب از بزرگترين دغدغه 
اين مشكل  باشد كه ها مي هاي شركت كنندگان در اين بازي

از طريق تعامل و همكاري با نهادهاي مربوط به حمل و نقل 
  گردد. عمومي برطرف مي

عامل «هاي پژوهش آخرين عامل،  براساس بررسي
نامگذاري شد كه با عامل رواني در تحقيقات  »رواني



1394 59، پاييز 2م، شمارة چهار هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش
) و (آلكساندريا و 1،2001)، (هابارد1389(مشكل گشا، 

يكي از » ت كافينداشتن مهار«) همسو بود. 2،2002كارول
مؤلفه هاي اين عامل است كه در تحقيقات مذكور، مورد 

مشكالت جسمي و «توجه قرار گرفته است. در اين عامل، 
ترين  در بين دانشجويان به عنوان كم اهميت» منع پزشكي

هاي بومي و محلي  ي بازي حضور و توسعهي موانع  مؤلفه
ت، شناخته شده است. نداشتن جذابيت، نداشتن مهار

خجالتي بودن و داشتن تجربه ناخوشايند قبلي و مشكالت 
جسمي در اين عامل جاي دارند. اما نكته قابل توجه اين 

ها و ورزش هاي مدرن  ها برخالف بازي است كه اين بازي
شايد باشد.  با كمترين مهارت ممكن هم قابل اجرا مي

هاي بومي و محلي نتوانند به مانند رشته هاي كالسيك  بازي
هاي اصيل و بومي  جذابيت داشته باشند، اما صيانت از آئين

هاي فرهنگي خود آشنا  يندگان با اصالتآضروري است تا 
افزايش سرعت، قدرت و استقامت بدني، بهبود . شوند

روحيه  واكنش و چابكي، تقويت هوش و ذكاوت، رشد
شجاعت و مقاومت، تربيت خصوصيات مردانگي و 

به نفس، تقويت حس همكاري و  جوانمردي، توسعه اعتماد
تعاون، باال بردن توانايي هاي رزمي مانند تيراندازي، بهبود 
دقت و مهارت هاي ذهني ـ افزايش ظرفيت قلبي و تنفسي، 
ايجاد هماهنگي و تعادل و در نهايت پر كردن اوقات 

هاي بومي و محلي  هاي ورزش فراغت و بيكاري از مزيت
كه هم اكنون اكثر  تاس موهبتي ، اينشود محسوب مي

شايد برخي . كودكان، نوجوانان و جوانان از آن بي بهره اند
هاي  اعتقاد دارند كه با توجه به شرايط موجود، اقبال به بازي

بومي كمتر است، اما بايد توجه شود كه خيلي از عالقمندان 
ها كودكان و نوجوانان هستند، عالوه بر اين  به اين بازي

هاي  توانند از بازي كالسيك نيز ميهاي  خيلي از ورزش
  .بومي و محلي به عنوان برنامه هاي تمريني استفاده كنند

                                                 
1. Hubbard  
2. Carroll  

بيان شد، بين عوامل  4همانگونه كه در جدول    
مديريتي، رواني، سازماني و محيطي بين دو گروه 

هاي بومي و  ي بازي دانشجويان (دانشجوياني كه در زمينه
كه در اين زمينه  محلي آگاهي داشتند و دانشجوياني

آگاهي نداشتند) تفاوت معني داري وجود ندارد. از سويي 
ديگر بين عوامل فرهنگي و درون فردي در بين اين دو 

 در هر دوگروه دانشجويان، تفاوت معني داري وجود دارد. 

هاي  دانشجوياني كه از بازي فرهنگي و درون فردي، عامل
 باالتري ينبومي و محلي آگاهي نداشتند، رتبه ميانگ

اين تفاوت ممكن است به علت عدم آگاهي اين داشتند. 
  دانشجويان و تصادفي پاسخ دادن آنها باشد.    

با توجه به نتايج اين پژوهش بايد اين نكته را متذكر 
ال جامعه هم س قشر ميان ،اكنون عالوه بر نسل جوانشد كه 
و و از داشتن تحرك  است اي شده هاي رايانه بازي درگير

هاي بومي و  احياي بازي ؛اند مفيد محروم شده جنبش الزم و
دنبال خواهد افزايش سالمت و نشاط مردم را به ،محلي
هاي بومي و محلي بايد در  براي آموزش بازي .داشت
ريزي شود چون كودكان و  هاي ورزش مدارس برنامه زنگ

نوجوانان اكثر وقت خود را با هم سن و ساالن خود در 
هاي سياست گذاران  يكي از دغدغهگذرانند.  مدرسه مي

فرهنگي، در جوامع پيشرفته، تالش براي حفظ خرده 
هاي بومي ومحلي  ها و تكيه برحفظ اصالت فرهنگ فرهنگ

اي  حال گذار از دوره در رسد جامعه ما، به نظرميت. اس
. اند كرده ها پيش از آن گذر است كه جوامع غربي سال
هاي بومي و  الزم درباره بازي عدم شناخت كافي و آگاهي
گذاران عرصه هاي آموزشي و  محلي در مديران و سياست

اي به  ريزي براي اين امر، ضعف عمده ورزشي در برنامه
هاي بومي ومحلي و  باتوجه به اهميت بازي آيد.  شمار مي

ها،  نقش تاثير گذار آن در حفظ و بقاي خرده فرهنگ
هاي  گذاري سياست رمديران فرهنگي بايد د مسئوالن و

براي . كالن و خرد نگاهي ويژه به اين مقوله داشته باشند
احيا هويت و ساختار بازي هاي بومي و محلي همه بايد گام 
بردارند چرا كه ايران زمين داراي پيشينه غني است و نبايد 



 از ديدگاه دانشجويان محلي و هاي بومي بررسي موانع توسعه بازي 60
هاي اين مرز و بوم به  ها و سنت كه فرهنگ اداجازه د

ل بايد اين طور گفت كه . در كدست فراموشي سپرده شوند
توسعه ورزش بومي و محلي نيازمند حمايت همه جانبه 

تواند  صدا و سيما مي. همچنين مسئوالن و ورزشكاران است
هاي كودك،  سازي به ويژه در برنامه برنامهريزي و  برنامهبا 
هاي  ها و ورزش كودكان و نوجوانان براي انجام بازي از

 امي اساسي در آموزش،بومي و محلي استفاده كند و گ
  .ها بردارد احيا و ترويج و توسعه اين بازي

تـوان   با انجام اين پژوهش و با تاكيـد بـر نتـايج آن مـي    
هـا   راهكارها و پيشنهاداتي در جهت توسـعه بهتـر ايـن بـازي    

توان بـه برگـزاري جشـنواره هـاي      ارائه داد. ازجمله آنها مي

و مـدارس،  هاي بومي و محلـي در سـطح دانشـگاه هـا      بازي
تقويــت ارتبــاط بــين  و يجــاد بســترهاي همكــاري دوجانبــها

ها، همكاري با رسانه هـاي ديـداري و    و دانشگاه فدراسيون
ــومي «اختصــاص بخــش  نوشــتاري و در » محلــيو ورزش ب

، اسـتفاده از فضـاهاي دانشـگاه هـا بـراي      حه هـاي خـود  فص
هاي آموزشي و جشنواره هـا، همكـاري بـا     برگزاري كالس

هاي مربيگري و داوري در  ها براي برگزاري كالسدانشگاه 
  فضاي آموزشي دانشگاه ها، اشاره نمود.
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Abstract 
The purpose of present research was to investigate Barriers to promote traditional games from the 
perspective of the students. The research method was descriptive - correlational. The research Statistical 
population was students of physical education. Finally, 151 people (boy and girl students) from five 
universities were randomly selected as the statistical sample. Researcher made questionnaire was used to 
collect data which its content and face validity was checked and confirmed by 12 of experts. Cronbach's 
Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α=0.86). The respondents were 
asked to indicate their level of agreement on a Likert scale ranging from 1 (strongly disagreed) to 5 
(strongly agreed). Factor analysis with varimax rotation was used to analyze the data. According to factor 
analysis, 31 variables were selected and classified into six categories “managerial, psychological, 
organizational, environmental, cultural and interpersonal”. The results showed that the most important 
barriers were "expansion of computer games (4.39± 0.94)". The least important barriers was "physical 
problems and medical prohibits (2.42 ± 1.19)". The findings demonstrated that ranking the factors that 
hinder the development of traditional games, was respectively equal to managerial, organizational, 
cultural, interpersonal, environmental, and psychological factors. Also analysis and comparison of the 
perspectives of students who were aware of traditional games and students who were not aware, indicated 
that the management, psychological, organizational and environmental factors showed no significant 
difference between students (p>0/05), But there are significant differences between cultural factors and the 
Interpersonal factors (p<0/05). According to research findings, authorities' participation and support of 
traditional games can be an effective step in the development of the Games. 
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