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مقدمه

ورزش های سنتی و بازی های بومی  و محلی به عنوان گنجینه ای از باورهای فرهنگی اقوام، ضمن داشتن پیوند 
ناگسستنی با یکدیگر، نشان هویت و فرهنگ و بخشی از میراث آن کشور است. همچنین دارای جنبه های 
نشاط و شادابی و پیوستگی عمیق با زندگی و معیشت مردم است و از مهم ترین اجزای فرهنگ و عقاید، 
اندیشه ها، قصه ها، آداب و رسوم، ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی مردم هر ناحیه به شمار می آید. کشور 
پهناور  ایران نیز با تمدن چند هزار ساله اش مجموعه ای است از اقوام با فرهنگ های مختلف. لذا به دلیل 
شرایط اقلیمی  متفاوت هریک از اقوام، بازی ها و سرگرمی های رایج در میان مردم نیز از تنوع بسیاری برخوردار 
است. بازی های بومی  و محلی از راه های پرورش روان، فکر، اجتماع و جسم است.  این بازی ها که از گذشته های 
دور در سرزمین پهناور و کهنسال  ایران رایج بوده، حاوی ارزش های انسانی و اخالقی و ابزاری برای انتقال 
عقاید، فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل دیگر بوده اند. بازی به طور عام و بازی های پرورشی و بومی  و محلی 
به طور خاص در کودکان اهمیت ویژه ای دارد. بسیاری از والدین می پندارند که بازی تنها با هدف گذران وقت 
برای کودک و  ایجاد سرگرمی  برای او طرح ریزی می شود، درصورتی که می توان گفت سهم عظیمی  از هویت 
و تجارب کودک در این بازی ها کسب می شود. کودک در بازی نقش های مختلف را تجربه می کند و خود را در 
شخصیت های متفاوت با وظایف خاص آن تجسم می کند لذا بازی برای کودک صرفاً سرگرمی نیست. دنیایی از 
یادگیری، کسب تجربه، استقالل، ساخت عزت نفس و صرفاً زمینه هایی برای گسترش زبان و یافتن مهارت های 
اجتماعی است. در بازی کودک احترام به دیگری، کنترل خشم، صبر، هم احساسی و حتی نمایی از محاسن 

و معایب نقش های مختلف را می آموزد.

استاندارد عملکرد

منشأ ایجاد بازی ها و ورزش های سنتي/ بومي/ محلی و چگونگی اجرای هریک از آنها.
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1ـ مفاهیم

تصاویر فوق برای شما چه مفهومی  دارد؟ آیا وجه تشابهی در آنها پیدا می کنید؟
همه  این تصاویر متعلق به ساکنان کره زمین هستند. همه آنها پوششی مطابق با شرایط زندگی خود بر تن 

دارند. بنابراین اگر تفاوتی در پوشش آنها می بینید براساس تفاوت مکان جغرافیایی زندگی آنهاست.
بحث مکان جغرافیایی، یا به عبارتی زیستگاه، عامل بسیار مهمی نه تنها در تفاوت های انسان های ساکن کره 
زمین، بلکه تفاوت های حیوانات و گیاهان و آب و هوا، گویش، فرهنگ و آداب و حتی رفتار های روزمره و 

تفریحات آنهاست. بنابراین:
یکی از عوامل مهم در رفتار انسان ها محل زندگی آنها و زادگاه آنهاست. 

 بوم 
مکان زندگی انسان ها را بوم یا سرزمین1 می گویند و به افرادی که در یک سرزمین یا بوم زندگی می کنند، 

بومی2 گفته می شود. اصطالح سرزمین مادری3 نیز از ریشه همین واژه است.
توجه داشته باشید که بومی به افراد یا آنچه گفته می شود که در یک سرزمین زاده شده اند و مهاجر نباشند. 

برای مثال اگر فردی در اصفهان به دنیا آمده باشد، اما والدین وی از تهران به اصفهان مهاجرت کرده اند، 

Land ـ1
Native ـ2
Native Land ـ3
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فقط همان فرد بومی  اصفهان محسوب می شود.
در مثال دیگر، بوته های خار را، گیاهان بومی کویر 

لوت می نامیم.
نمونه هایی از معانی مختلف  این کلمه و کاربردهای 
آن در مکالمات مختلف به درک بهتر این واژه کمک 

می کند. 
توجه به این نکته ضروری است که همه کلمات بوم در 

زبان فارسی، لزومًا معادل التین یکسانی ندارند.
                                      

   

مفاهیم مختلف بوم

بوم نقاشی1: سطحی صاف برای نگارگری
بوم : جغد یا شباویز، یک نوع پرنده که در ویرانه ها زندگی می کند، معروف به مرغ دانا 

بوم شناسی2: علم منطقه شناسی با رویکرد شناخت ارتباطات موجودات یک منطقه با محیط زیست آنها
بوم گردی3: شاخه ای از حوزه گردشگری، در مناطق طبیعی و بکر یک سرزمین با رویکرد حفظ محیط زیست

زبان بومی4 : زبان خاص مردم یک منطقه یا سرزمین
صنایع بومی5: صنایع دستی مردم یک منطقه یا سرزمین 

آیا  شناسید؟  می  را  زمین  کره  بزرگ  های  بوم  یا  ها  قاره  است.  بوم، سرزمین  متداول  مفاهیم  از  دیگر  یکی 
می  دانستید که هریک از این سرزمین ها به قطعات کوچک تری تقسیم می شوند؟  این سرزمین های کوچک تر 
را کشور می نامند. هر چقدر محدوده بوم ها / سرزمین ها کوچک تر شوند، ویژگی های مشترک مردم بومی آن 

سرزمین بیشتر می شود. 
زبان  مانند  دارند،  زیادی  ویژگی های مشترک  آن  است که ساکنان  بزرگی  نسبتاً  بوم  یا  کشور6، سرزمین 
مشترک، قوم مشترک، آداب مشترک و منافع مشترک. افراد بومی یک کشور بر اساس واژه نِیتیو )معادل 

التین واژه بومی( اصطالحاً ملت7 نامیده می شوند. واژه های ملی8 و ملیت9 نیز از همین واژه گرفته شده اند. 

    
Convas ـ1
Ecology ـ2
Eco- Tourism ـ3
Native Language ـ4
Native Industries ـ5
معادل زادبوم / میهن Country ـ6
Nation ـ7
National ـ8
Nationality ـ9
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 محل 
با واژه سرزمین یا بوم آشنا شدید و دانستید که بوم می تواند به بزرگی قاره با اشتراکات کمتر ساکنان و پراکندگی 
با اشتراکات بیشتر ساکنان و پراکندگی  بزرگ یعنی کشور  با محدوده نسبتاً  یا  باشد و  آنان  بیشتر اسکان 
کمتر اسکان آنان باشد. اما وقتی منطقه یا محدوده کوچک تر رادر نظر بگیرید، اصطالحاً به آن محل1 گفته 
 می شود. ساکنان محل اشتراکات بسیار زیادی دارند و پراکندگی اسکان آنها بسیار کم است. اصطالح محلی2
به افراد و آنچه که به محل خاصی مربوط می شود، اطالق می شود. اصطالحاً استان در تقسیم بندی جغرافیایی، 

محل نامیده می شود و مردم و متعلقات هر استان را محلی آن استان می نامیم.
برای مثال، مردم استان گیالن گویش خاصی دارند که به آن گویش محلی گیلکی می گوییم.

کشور بزرگ  ایران با مساحتی حدود 1648000 کیلومتر مربع یکی از قدیمی ترین کشور های جهان است. 
این کشور دارای 31 استان است که هریک دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

نقشه ای که در صفحه بعد مالحظه می کنید، شما را با بخش های مختلف  ایران به نام استان3 آشنا می کند؛ 
بنابراین تقسیم بندی بوم ها یا سرزمین ها از بزرگ ترین به سمت کوچک ترین، از عنوان قاره4 و کشور تا محل ها 

یعنی استان و شهر5، در جهان رایج است. 
      

Area/ Region/ Location ـ1
Local ـ2
Province ـ3
Continent ـ4
ـ  5  City

1 می توانید نمونه های دیگری از معانی واژه بوم را تحقیق کرده و به کالس ارائه دهید.

2 مثال هایی که بیانگر به کارگیری واژه بوم و بومی  و واژه های مترادف آن باشد را در  اینترنت و کتب 

مختلف جستجو کنید و به کالس ارائه دهید.
3 ویژگی های مشترک قاره ها )سرزمین ها/ بوم های بزرگ (کره زمین چیست؟

فعالیت 
کالسی

رنگ های مختلف بیانگر قاره های )سرزمین ها/ بوم ها( بسیار وسیع کره زمین
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نقشه کشور  ایران با استان های مختلف از نظر آب و هوا و موقعیت جغرافیایی

1 با استفاده از اطالعاتی که در طول سال های تحصیل خود در کالس های جغرافیا کسب کرده اید، 

ویژگی های متفاوت و مشابه ساکنان محلی هر استان را به انتخاب خود به کالس ارائه دهید.
2 متوجه شدید که هر بوم و محل دارای افراد بومی  و محلی خاص با آداب، فرهنگ، سنت ها و گویش 

خاص است. شکل زیر نقشه  ایران را با موضوع غذاهای محلی  ایرانی نشان می دهد.
نقشه ای، مانند شکل زیر ، با موضوع دیگر مانند جشن ها یا فعالیت های اوقات فراغت به کالس ارائه دهید.

فعالیت 
کالسی

نقشه ایران با موضوع غذاهای محلی ایران
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 سنت ها 
سنت1 در معنای لغوی به معنای روش و شیوه است و در مفهوم، به معنای باور ها یا رفتاری است که در یک 

گروه یا جامعه از نسل های پیشین به نسل های بعدی منتقل می شود.
جوامع، ملل و اقوام مختلف سّنت هاي مختلفي دارند. سّنت مي تواند مذهبي، ملّي یا قومي باشد. یعني هریک 

از بخش هاي زندگي مي تواند داراي سّنت هایي باشد. به نمونه های زیر توجه کنید :
در بخش آموزش، نهادهاي آموزشي یک جامعه سّنت هاي تعلیمي و آموزش خاصي دارند.  این سنت ها از 

مکتب خانه های قدیم به مدارس جدید منتقل شده اند.

Tradition ـ1

مکتب خانه های سنتی           مدارس امروزی

در بخش اقتصادي، مي توان به بازار های سّنتي مسقف و تودرتو  ایران اشاره کرد که نسل امروز آن را به 
شکل مراکز خرید و بازار های بزرگ مدرن درآورده است.

بازار مسقف سنتی                                           مراکز خرید بزرگ مدرن

در بخش اجتماعی، می توان از  مناسبات قوم و خویشي مستحکم  ایرانیان در دورهمی های خانوادگی در 
شب یلدا سخن گفت، که به نسل امروز در برگزاری این سنت منتقل شده است.
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شب نشینی یلدا در خانواده سنتی                         شب نشینی یلدا با دوستان

در بخش مذهبی، از سنت بازگویی رویدادهای تاریخیـ  مذهبی بر پرده های خیابانی تا نقوش مدرن مذهبی 
از مراسم مذهبی سنتی مردمی  تا آموزش برنامه ریزی شده عقاید و احکام مذهبی در مدارس و مهدهای قرآن. 

آموزش سنت ها ی مذهبی  بازگویی رویدادهای مذهبی سنتی                    نقاشی مدرن واقعه عاشورا 

آموزش مدرن آداب مذهبی
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نقالی داستان های قهرمانان  بازي ها و زورآزمایي هاي سّنتي سخن می گوییم، مانند  از  در بخش ورزش، 
شاهنامه در قهوه خانه ها که به قهرمانی در ورزش های مدرن امروزی تبدیل شده است.

 

نمایش قهرمانی ورزش های مدرن نقل پهلوانی قهرمانان از نقاالن سنتی          

1 نمونه های دیگری از هر یک از بخش ها، که از نسل گذشته به نسل های بعدی منتقل شده به کالس 

ارائه دهید.
2 تحقیق کنید و نمونه های دیگری ازتغییر بخش های زندگی از شیوه سنتی به مدرن به کالس ارائه دهید. 

فعالیت 
کالسی

2ـ بازی های بومی و محلی

فعالیت های بومی و محلی، فعالیت های ویژه هر قوم و طایفه ای هستند که برای حفظ و بقای سرزمین نیاکان 
خود انجام می دهند. این فعالیت ها که در قالب اعیاد سنتی و مذهبی، غذا و بازی ها انجام می شوند، براساس 
باور های فرهنگی، آداب و سنت های آنان بوده و نه تنها موجب شادی و نشاط آنها می شوند، بلکه سالمت 
جسم و روان آنها را نیز تأمین می کنند. این فعالیت ها با توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و 

اجتماعی هر سرزمین پدید آمده اند.

بازی در چین قدیم                              بازی در قطر قدیم     

پنجاب قدیم                              انگلیس قدیم
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بازی های بومی  و محلی متناسب با آیین ها، آداب و سنت های همان منطقه، در گستره زمان دچار تغییر و 
تحول شده اند. 

 ایران                                      اسپانیا 

  ایران                                  فرانسه

اما یک مسئله مهم در انتقال هر سنتی، شناسایی منشأ آن است، تا امکان دنبال کردن مسیر هر فعالیت و 
فرایند توسعه آن در نسل های بعدی و حتی اشتراکات برخی فعالیت ها بین اقوام و طوایف مختلف وجود داشته 
باشد. برای مثال، آیا سوارکاری ویژه  ایرانیان بوده، یا اروپاییان و سرخپوستان بومی  آمریکا نیز  این ورزش را 
انجام می دادند؟ آیا لی لی، یا قل دادن چرخ میله ای فقط در یک منطقه در جهان متداول بوده است یا خیر؟  

اینها سؤاالت کلیدی است که ما را به سوی ریشه های مشترک یا تفاوت های اقوام هدایت می کند.
در اینجا ضمن تشریح منشأ بازی های بومی و محلی دراقوام و طوایف مختلف، به الگوی انتقال آن فعالیت 

به عنوان یک سنت از پیشینیان به نسل های بعدی اشاره می شود :
1ـ نیاز امنیتی: برخی بازی های بومی  و محلی از حرکات آماده سازی جنگاوران و مدافعان مرز و بوم نشئت 
گرفته اند؛ مانند ورزش زورخانه ای و شمشیربازی که با الگوگیری از سنت آماده سازی و مبارزه پیشینیان برای 

حفظ امنیت شکل گرفته است.

2ـ نیاز های معیشتی: برخی بازی های بومی و محلی 
افراد برای کسب روزی منشأ گرفته اند.  از حرکات 
با  که  با کمان  راندازی  تی ورزش  ند شکل گیری  ن ا م
مان  وک تیر  با  پرنده  ک  ی شکار  سنت  از  یری  گوگ ل ا

توسط پیشینیان شکل گرفته است.
                   

 ایران
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3ـ نیاز های اقلیمی : برخی بازی های بومی و محلی از 
رفتار مردمان تحت تأثیر محیط زندگی درکنار دریاها 
یا کوهستان ها یا..... منشأ گرفته اند. مانند شکل گیری 
ورزش طناب کشی که با الگوگیری از سنت کشیدن 
طناب تور ماهی گیری توسط پیشینیان شکل گرفته 

است.
           
           

از  برخی   : نشاط  و  شادی   ، سرگرمی  نیاز  4ـ 
بازی های بومی  و محلی از فعالیت های کشاورزان و 
دامداران و ... در اوقات فراغت از کارهای روزانه منشأ 
گرفته اند؛ مانند ورزش اکردوکر که با الگوگیری هایی از 
سنت میوه چینی میوه های چسبان، در دورهمی های 

پیشینیان هر طایفه شکل گرفته است.       

 ایران

5ـ باورهای فرهنگی و فولکلور1 )باورهای عامیانه(: برخی بازی های بومی و محلی از فعالیت های پیشینیان 
برای نیایش ها، اجابت دعاها و دور کردن نیروهای بد و... منشأ گرفته اند. مانند حرکات موزون در ورزش های 

هوازی که با الگوگیری از سنت حرکات ریتمیک خاص طوایف مختلف در اعیاد مذهبی شکل گرفته است.

سرخ پوستان امریکا سماع ترکیه                                     

 ایران

کشور پهناور ایران نیز با تمدن چندهزار ساله  مجموعه ای است از ملتی با فرهنگ های مختلف، لذا به دلیل 
شرایط اقلیمی  متفاوت، ساکنان هر بوم و محله، دارای بازی ها و سرگرمی های متنوع و خاص خود می باشند. 

مجموعه افسانه ها ، موسیقی، سنت شفاهی، ضرب المثل ها و رسوم هر کشور Folklore ـ1
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 بازی های محله ای 
توجه داشته باشید که بین واژه محلی و محله ای1 تفاوت وجود دارد. بازی های محله ای در اصطالح به بازی های 
سنتی )کالسیک( و جدید گفته می شود که قابلیت اجرا در کوچه ها و محله های شهر ها و روستا ها را داشته 
باشند و اغلب به وسیله کودکان انجام می شوند؛ مانند لی لی، هفت سنگ، قایم باشک، شطرنج، فوتبال و... . این 
بازی ها با گذشت زمان نیز به روز می شود، حتی امروزه با از بین رفتن محله ها و پیشرفت تکنولوژی، بازی های 

محله ای تا حدود زیادی از بین رفته و جای خود را به بازی های رایانه ای در منازل داده است.

ورزش کالسیک قایم باشک                              ورزش جدید فوتبال زمین خاکی 

ورزش کالسیک تیله بازی                 ورزش جدید شطرنج

                                       Neighborhood ـ1

1 با توجه به منشأ ارائه شده برای هر بازی، اگر بازی دیگری در منابع پیدا کردید، به کالس ارائه 

دهید .
2 با الهام از هریک از بازی های ارائه شده، یک رشته ورزشی جدید پیشنهاد کنید.

3 عالوه بر پنج منشأ ارائه شده، چه موارد دیگری به عنوان منشأ بازی های بومی و محلی می توانید به 

کالس ارائه دهید.
4 تحقیق کنید و بازی های محله ای متداول در ایران را به کالس معرفی کنید.

5 با استفاده از منابع مختلف بازی های محله ای را که در سایر کشور های جهان بازی می شود، به کالس 

ارائه دهید.
6 بازی های محله ای سایر کشور ها را که مشابه بازی های محله های ایران است به کالس معرفی کنید.

فعالیت 
کالسی
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3ـ ورزش های سنتی

به نظر شما چه ارتباطی بین بازی های بومی و محلی با ورزش های سنتی وجود دارد. همان گونه که در مباحث 
قبلی اشاره شد، ساکنان هر بوم و محل برای حفظ و بقای سرزمین نیاکان خود، فعالیت های مختلفی انجام 
می دهند، از جمله این فعالیت ها، بازی های بومی و محلی می باشند. از سوی دیگر، باور ها، آداب وسنت های اقوام 
و طوایف از نسلی به نسل دیگر در رفتار آنها متجلی می شود. حفظ و بقای بازی های بومی و محلی خود، 
در قالب برگزاری ورزش های سنتی، آنها را در طول تاریخ، با انتقال از نسلی به نسل دیگر زنده نگه می دارد.

بنابراین:
بیانگر  افراد،  باورهای فرهنگی  از  به عنوان گنجینه ای  قالب ورزش های سنتی  بومی و محلی در  بازی های 

هویت و میراث فرهنگی هر کشور، استان، شهر و روستا می باشند.

حال که به ارزش سنت ها و همچنین ورزش های سنتی پی بردید، الزم است تا بیشتر با کارکرد های مثبت 
مطالعات مربوط به سنت ها آشنا شوید:

سنت ها با انتقال دانش، ارزش ها و میراث فرهنگی نسل ها به یکدیگر، پیوستگی نسلی را تقویت می کنند؛
سنت ها به شیوه های موجود زندگی، یعنی مجموعه نهادها، هنجارها و سمبل ها مشروعیت می بخشند؛
سنت ها فراهم کننده هویت جمعی و تقویت کننده انسجام وفاداری گروهی، اجتماعی و ملی هستند؛

سنت ها می توانند بسترهای الزم برای تغییرات اجتماعی را فراهم کنند.

می توان چنین استنباط کرد :
ورزش های سنتی، با حفظ و بقای بازی های بومی و محلی کارکرد های مثبت سنت ها را به بهترین شکل محقق 

می کند؟

از طرفی همان گونه که فرهنگ، آداب و به طور کلی سنت ها در شکل گیری و اشاعه بازی های بومی ومحلی 
نقش دارند، بازی های بومی و محلی نیز در اشاعه فرهنگ، آداب وسنت ها تأثیر دارد.

به طورکلی با سیر تحول تاریخی ورزش مي توان چنین استنباط کرد که:
با شکل گیری نظام سازماني ورزش، بازي های بومی  و محلي کم رنگ تر شده و جاي خود را به بازي ها و 

ورزش هاي ملي و جهاني داده است. 
از جمله مهم ترین ویژگی های بازی های بومی و محلی در اشاعه سنت ها عبارت اند از:

1 با توجه به تناسب آنها با امکانات و شرایط اقلیمی ، امکان حفظ و اشاعه آداب و سنت ها، از طریق جشنواره 

بازی های بومی  و محلی طوایف و اقوام به شکل مؤثری وجود دارد.
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2 با توجه به نقش ویژگی های اقتصادی و اجتماعی در شکل گیری بازی های بومی  و محلی، باعث رونق 

عوامل اقتصادی اقوام و طوایف، درحین برگزاری جشنواره های بازی ها است.

برونئی                        کشورهای اسکاندیناوی   

 ایران                                           سنگاپور

فیجی                                    اندونزی 

3 سادگی اجرا در هر زمان و مکان و نیاز نداشتن به ابزار و وسایل پر هزینه برای بازی های بومی و محلی نقش 

مؤثری در  ایجاد فرصت ها برای اشاعه فرهنگ و آداب بین طوایف و اقوام دارد.   

4 نقش این بازی ها نه تنها به عنوان یک نیاز غریزی و روانی بلکه به عنوان یک عنصر روحی، جسمی و آموزشی 

سهم مهمی در سازوکارها و تعامالت اجتماعی نسل ها، اقوام و طوایف دارد. 
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جشنواره های ورزش های سنتی 
عامل  اینکه معموالً  به  با توجه  به اشکال مختلف برگزار می شوند.  ورزش های سنتی در کشورهای مختلف 
برگزاری  این بازی ها  رقابت و مسابقه در بازی های بومی و محلی از اولویت چندانی برخوردار نیست، غالباً 
به شکل »جشنواره«1 و تحت عناوین »بازی های محلی«2 یا »بازی های سنتی«3 در کشور های مختلف 
انجام می شود. در کشور ایران این بازی ها تحت عنوان »بازی های بومی و محلی« و تحت مدیریت فدراسیون 

ورزش های همگانی انجام می شوند.
اما به نظر شما فلسفه برگزاری این بازی ها در جهان چیست؟ نمایش رنگ ها یا جشن هایی برای شادی و 

سرگرمی ، یا ... . 
با توجه به نگاه ویژه مؤسسه فرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد و تأسیس کمیته میراث جهانی در سال 

1977، به نظر می رسد فلسفه  این بازی ها خیلی فراتر از نشانه های ظاهری آن باشد. 
یونسکو کارگزار راهبری ورزش و تربیت بدنی سازمان ملل متحد است که با تأسیس »کمیته میراث جهانی«، 
آن دسته از میراث فرهنگی غیر قابل لمس را که نقش مهمی در فرهنگ ملت ها دارند، تحت حمایت خود 
قرار داده است. این میراث غیرقابل لمس عبارت اند از، سنت ها، آداب و رسوم، موسیقی و صنایع دستی. در 
این میان شبکه بین المللی »ورزش ها و بازی های سنتی«4 نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پاسداشت 

و توسعه سنت ها و تقارب فرهنگ ها نیز در حوزه فعالیت  این کمیته قرار دارد.
و ملی  بومی  بازی های کهن  رفتن  میان  از  روزافزون  با درک حساسیت  نیز  ایران  یونسکو  کمیسیون ملی 
کشورها، از هر حرکتی که موجب احیاء و ماندگاری این گونه بازی ها گردد، استقبال می کند.  این سازمان یکی 

از متولیان حمایت و حفاظت از بازی های سنتی در ایران است.
با توجه به  این دیدگاه با ارزش، فلسفه برگزاری ورزش های سنتی را می توان در نمونه  ایده ها و مواردی یافت 
که در عناوین آنها مطرح شده است. البته الزم به ذکر است که جشنواره ها صرفاً محدود به اجرای عملی 

بازی ها و ورزش ها نیست.

Festival ـ1
Local Games ـ2
Traditional Games ـ3
Traditional Sports & Games (TSG) ـ4

انتقال سنت ها از نسل قدیم )مادر و پدربزرگ ها( به نسل بعدی
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١ـبازیهایبومیسنتی
2ـهمایش»بازیهاییکهممکناستبچههایماهیچگاهانجام

ندهند«.

و3ـمسابقاتقهرمانیبازیهایسنتی مادربزرگ با مصاحبه م« قدی خوش »روزهای همایش ـ 4
پدربزرگهادربارهبازیهایسنتی

6ـهمایشبازیهایسنتیقدیم)وقتیکهکودکبودم(5ـبازیهایمحلیکره

فعالیت
1 تحقیق کنید چه فعالیت های دیگری در راستای توسعه ورزش های سنتی در سطوح ملی و بین المللی کالسی

می تواند انجام شود؟
٢ چه پیشنهادی برای برگزاری رویدادی )بازی، معرفی تجهیزات، گفتگو ها و...( برای توسعه بازی های 

بومی و محلی ایران به فدراسیون ذی ربط دارید؟
٣ تحقیق کنید که جشنواره های ورزش های سنتی با چه عناوین دیگری در جهان برگزار می شود.

٤ چه پیشنهادی برای کمیسیون ملی یونسکو  ایران جهت حفظ و توسعه بازی های بومی  و محلی 

ایران دارید؟
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 تاریخچۀ بازي و ورزش در ایران 
متوجه شدید که بازی های بومی و محلی به عنوان ورزش های سنتی هر کشور، ریشه در تاریخ فعالیت های 
ورزشی هر کشور دارد. بنابراین آگاهی از روند کلی تاریخچه ورزش و بازی در ایران، شما را با فرایند شکل گیری، 

اشاعه و تغییر بازی های بومی و محلی آشنا می کند.
در دوره های مختلف تاریخ، علل انجام فعالیت های ورزشی متفاوت بوده است. برخی از این علل عبارت اند از:

1 در ایران باستان، بازي هایي در ارتباط با فنون جنگي و شکار معمول بوده است. 

2 در طول تاریخ، انواع ورزش ها به منظور بهداشت، نیرومندي، تحمل خستگی و  ایجاد روح قهرمانی متداول 

بود. 
3 در عهد هخامنشیان ورزش های در فضای باز مانند شنا، اسب سواري، چوگان و تیراندازي با هدف رقابت 

)مسابقات( متداول بود.
4 طبقات ممتاز در عهد ساسانیان به فعالیت های تفننی و ذوقي توجه داشتند و به بازي هایي مانندچتربازي، 

بندبازي، گرزبازي، شمشیربازي، دشنه بازي، میل بازي و گوي بازي مي پرداختند. بازي هاي فکري مانند شطرنج 
و فعالیت هایي چون کوه نوردي، راه پیمایي، دو، شنا و چوگان که حتي دوشیزگان نیز آن را مي آموختند، در 

این دوره بسیار معمول بوده است. 
و  با هدف حفظ سالمت  دواني،  اسب  و  تیراندازي  و  پیامبر شنا  توصیه  به  اسالم،  از  بعد  ن  ایرا در   5

 ، نیرومندي جسم و روان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. به عالوه، در  این دوره براساس فرموده پیامبر
فعالیت های تفریحی نیز رایج شد. 

6 در عهد صفویه، ورزش باستاني که در قرن هفتم هجري شکل گرفته بود، مجدداً با تغییرات عمیق فرهنگی 

و تلفیق با نام حضرت علی و پیامبر  در زورخانه ها رایج شد. عالوه بر  این با احداث پل خواجو، دراین 
دوره، بازي آب پاشان با رویکرد سرگرمي در ساحل رودخانه زاینده رود شکل گرفت. 

7 درعهد قاجار، غیر از ُکشتي و ورزش هاي باستاني زورخانه اي، ورزش دیگري معمول نبود. در این دوره، 

چوگان که از ورزش هاي سنتي ایران به شمار مي رفت، منسوخ شد.
8 در دوره پهلوی، ورزش هاي جدید پایه گذاری شد . اولین دارالمعلمین ورزش در 1298تأسیس شد. قانون 

ورزش اجباري در مدارس جدید در 1306تصویب شد. سازمان تربیت بدني و پیشاهنگي در 1312 ایجاد شد. 
در 1335 آموزش مربیان ورزش، ایجاد فضاهاي ورزشي، برگزاري مسابقات ورزشي و ترویج ورزش در میان 

طبقات مختلف شکل گرفت. 
9 پس از انقالب اسالمی در سال 1357 فعالیت های ورزشی از جمله ورزش عمومی و همگانی باتوجه به اهداف 

تعیین شده در بند 3 اصل سوم قانون اساسی تغییر یافت و در سال 1358تشکیالتی تحت عنوان »جهاد تربیت 
بدنی« در سازمان تربیت بدنی ایجاد شد که یکی از وظایف آن»احیای ورزش های بومی و محلی و سنتی« بود.
پس از چند سال، تغییراتی در این تشکیالت ایجاد شد و در 1371 »فدراسیون ورزش همگانی« با هماهنگی 
کمیته ملی المپیک  ایران، با فدراسیون آسیایی و جهانی همگانی درخصوص ورزش های سنتی مرتبط شد . 

در کنار  این فدراسیون و با توجه به پراکندگی جمعیتی کشور  ایران، در 1384 به منظور استفاده از ظرفیت ها 
و تجارب منطقه ای ومحلی»شیوه نامه برگزاری جشنواره ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی« 

تدوین و »فدراسیون ورزش های بومی و محلی و روستایی« تشکیل شد.
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به طور کلی با سیر تحول تاریخی ورزش می توان چنین استنباط کرد که: 
و  بازی ها  به  را  و جای خود  و محلی کم رنگ تر شده  بومی  بازی های  نظام سازمانی ورزش،  با شکل گیری 

ورزش های ملی و جهانی داده اند. 

 بازی های بومی و محلی و ورزش های سنتی در جهان 
 بازی های بومی  و محلی، صفت ها و نشانه های هویت فرهنگی یک قوم و ملت هستند. بازي هاي بومی  و محلي 
هر منطقه در جهان، ریشه در فرهنگ و جامعه شناسي مردمان آن منطقه دارد. به عبارت دیگر بخشي از 

اندوخته هاي فرهنگي در منطقه، از بازي هاي بومی و محلي آن منطقه ریشه مي گیرند. 

هند                                   برزیل

اکوادور                                  سوئد

ورزش های قدرتی اسکاتلندی ها 

مردم هر کشوری برحسب ویژگی های جسمانی و نژادی ... دارای پتانسیل مناسب برای یک یا چند رشته 
ورزش سنتی هستند.  این عامل می تواند برای اشاعه ورزش خاص برآمده از سنت ها به یک یا چند رشته 

ورزشی مدرن تأثیر داشته باشد. 

ویژگی های محیطی و آب و هوایی هر کشور بر بازی ها و ورزش های رایج در آن کشور تأثیر دارد.
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طبق پژوهش های سازمان فرهنگی یونسکو، بیش از 14 هزار مورد بازی محلی و بومی در جهان وجود دارد 
با وجود فواصل  مشابهت بازی ها  این  بین ملت های مختلف مشترک است.   که حدود 10 هزار مورد آن 

جغرافیایی، ممکن است به دلیل مواردی نظیر مهاجرت ها یا ... باشد.

 طبق آمار پژوهش های سازمان فرهنگی یونسکو از مجموع 14 هزار مورد بازی ها، بیش از 50 درصد آن متعلق 
به قاره آسیا و آفریقاست. 

ترکمنستان                                بلغارستان

 ایران           چین                             قرقیزستان

هند            غنا                                              نیجریه
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برگزاری جشنواره های ورزش های سنتی در کشورهای جهان، نه تنها موجب انتقال باورها و سنت ها از نسلی 
به نسل دیگر می شود، بلکه با جذب گردشگر، موجب انتقال  این آیین و سنت ها به ساکنان سایر سرزمین ها 

خواهد شد.

جشنواره در چین                               جشنواره درمالت

اسباب بازی های سنتی ژاپنی                      اسباب بازی های سنتی چینی

    ورزش های سنتی می توانند موجب ایجاد مشاغل جدید و یا صنعت جدید )اسباب بازی های سنتی( شوند.

فعالیت 
1 ارتباط سه بازی بومی  و محلی را با ورزش های مدرن تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

این  توانید مشخص کنید که   آیا می   . را که درآن تخصص دارید تحلیل کنید  2 سه ورزش مدرن 

ورزش ها، از کدام بازی بومی و محلی منشأ گرفته اند؟
3 تحقیق کنید چه مشاغل دیگری در حیطه برگزاری بازی های بومی و محلی می توانید به کالس 

پیشنهاد دهید.
4 چه پیشنهادی برای جذب گردشگر با برگزاری جشنواره بازی های بومی  و محلی و رعایت شئونات 

جمهوری اسالمی ایران دارید؟ 
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 4ـ معرفی بازی های بومی و محلی ایران 

در این بخش به معرفی بازی های بومی و محلی ایران پرداخته می شود. برای درک بهتر مطالب این بخش، ابتدا 
باید یک طبقه بندی مناسب درنظر گرفت تا امکان دسته بندی بازی های مختلف به وجود آید. طبقه بندی های 

بسیاری برای مطالعه مسائل مختلف ایران و  ایرانیان ارائه شده است. 
تعدادی از آنها به این شکل است:

1ـ طبقه بندی استانی: در این طبقه بندی، کشور ایران به 32 استان تقسیم می شود که هر استان از چندین 
شهر بزرگ و کوچک تشکیل شده است، مانند استان خوزستان، همدان، تهران و ...

2ـ طبقه بندی زبانی و گویشی: در این طبقه بندی، مردم ایران در سرزمین ها یا محل های مختلف دارای 
زبان وگویش )لهجه( مختلف هستند؛ مانندگویش کردی، ترکی،گیلکی و ...

3ـ طبقه بندی قومی: در این طبقه بندی، مردم  ایران به قوم های مختلفی تقسیم می شوند؛ مانند ترک، لُر، بلوچ و...
4ـ در پودمان بازی های بومی و محلی، با توجه به مبنای قومیتی در شکل گیری بازی ها، بهتر است تا از 
طبقه بندی نوع سوم استفاده شود. بنابر این ابتدا الزم است تا شرح مختصری در خصوص پراکندگی قومیت 

در ایران ارائه شود.
5ـ قومیت و نقش آن در بازی های بومی و محلی

هر کشوری )دولت و ملت( برای بقا، دوام وتکامل خود نیاز به یک هویت ملی دارد. هویت ملی، هویت افرادی 
است که فارغ از قومیتشان، در محدوده مرزهای سیاسی یک کشور با هم زندگی می کنند و پیوند های عمومی  

بین این افراد، اعم از پیوند های اجتماعی، اعتقادی، جهان بینی، دینی و ... موجب همبستگی ملی و انسجام 
آنها می شود. از طرفی گروه های کوچک تری از  این افراد دارای روابط فرهنگی و اجتماعی خاصی هستند که 

از آنها یک قوم می سازد.
6ـ قومیت : قومیت معموالً یک مفهوم چندوجهی است که بر آمده از چندین عامل می باشد از جمله:

1( خاستگاه نژادی مشترک
2( حافظه تاریخی مشترک

3( گستره جغرافیایی )سرزمین، بوم و محل( مشترک
4( زبان مشترک 

5( فرهنگ مشترک. 
اکثریت قریب به اتفاق اقوام ایرانی، نژاد آریایی دارند و حدود 85% آنها، ضمن حفظ گویش محلی خود، به زبان 

فارسی صحبت می کنند. الزم به ذکر است که فارسی زبان فرا قومی  و زبان رسمی کشور  ایران است.
اقوام  ایرانی امروزه در کل کشور پهناور  ایران به صورت گسترده ای پخش شده اند. بنابر عقیده دانشمندان  این 
حوزه، تقسیم بندی  ایرانیان به اقوام مختلف متعلق به دوران پس از اسالم است و اقوام  ایرانی به طور کلی از 
دو قوم اصلی فارس و ماد منشعب شده اند.  این اقوام پیش از تقسیم بندی جغرافیایی استانی و همچنین پیش 
از رواج مهاجرت ها، معموالً در سرزمین خاصی زندگی می کردند. در این بخش اقوام عمده  ایران در 7 گروه، 
به تفکیک استان های 32 گانه معرفی می شوند، هرچند که در طبقه بندی اقوام، اتفاق نظر صددرصدی وجود 
ندارد، اما  این امر کمک بزرگی به شناخت بهتر بازی های هربوم و محل، افتراقات و اشتراکات برخی بازی ها 

در محل های مختلف و منشأ شکل گیری بازی ها خواهد کرد . 
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در یک تقسیم بندی بسیار متداول، اقوام عمده  ایران، عبارت اند از:
1ـ فارس : بزرگ ترین قوم  ایرانی که غالباً در استان های فارس، اصفهان، یزد، کرمان، گیالن، مازندران و 

سمنان زندگی می کنند.
2ـ آذری: دومین قوم بزرگ که غالباً دراستان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و قزوین 

زندگی می کنند.
3ـ کرد : سومین قوم بزرگ که غالباً دراستان های کردستان، کرمانشاه،  ایالم و خراسان شمالی زندگی می کنند.
4ـ لرها : غالباً دراستان های لرستان،چهارمحال و بختیاری،کهگیلویه و بویراحمد، همدان و بوشهر زندگی می کنند.

5ـ بلوچ : غالباً در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی زندگی می کنند.
6ـ عرب : غالباً در استان های خوزستان و هرمزگان زندگی می کنند.

٧ـ ترکمن : غالباً در استان گلستان زندگی می کنند.

معرفی هر استان در طبقات هفتگانه قومی ، بر مبنای قوم غالب استان مربوطه انجام شده است، اما 
در هر استان افرادی از سایر قوم ها نیز زندگی می کنند که مطمئناً بر بازی های بومی و محلی متداول 

در آن استان تأثیر دارند.
بازی های متداول تر در هراستان  صورت  براساس  بومی و محلی هر قوم  بازی های  بنابراین معرفی 

گرفته است.

تذکر مهم

علت عدم ارائه اسامی برخی از استان ها در این تقسیم بندی، آن است که، به دلیل تنوع اقوام ساکن 
در این استان ها، قوم غالب قابل شناسایی نیست، مانند تهران، البرز، مرکزی، خراسان رضوی و قم.

تذکر مهم

در این بخش به معرفی بازی های بومی و محلی به تفکیک اقوام هفتگانه می پردازیم. توجه داشته باشید که در 
هنگام مطالعه این بخش به 1ـ منشأ شکل گیری بازی؛ 2ـ هدف هر بازی؛ 3ـ شرایط اقلیمی آن بازی توجه 

داشته باشید، زیرا:
رویکرد مطالعه بازی های بومی و محلی، نه تنها شناسایی بازی های مرسوم در ایران است، بلکه  ایجاد توانایی 
شما در دسته بندی بازی های سنتی مرسوم در استان های مختلف  ایران و توانایی به روز نمودن بازی ها جهت 

اجرای مدرن آنها در  ایران و جهان است.

بازی های بومی و محلی اقوام فارس )فارس، اصفهان، یزد، کرمان، گیالن، مازندران، سمنان(

 بازی خروس جنگی 
منشأ شکل گیری: در قدیم االیام، خروس ها را به طور خاص پرورش می دادند تا قدرت کافی برای جنگ و 

مبارزه با دیگر خروس ها را داشته باشد.
هدف اجرا: درس تالش، پایداری و مبارزه در زندگی به جوانان و تقویت تعادل وقدرت

شرایط اقلیمی: درهر شرایط آب وهوایی خشک و در فضای باز
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شرح بازی: شرکت کنندگان در دو گروه به رهبری یک نفر تحت عنوان ساالر )آموزش نقش رهبر و مدیر( 
تقسیم می شوند. افراد یک به یک و با فرمان ساالر، به صورت لی لی وارد میدان می شوند و مانند حالت جنگندگی 
خروس، تالش می کنند با ضربه زدن با دست یا سینه و یا جا خالی دادن، حریف را از تعادل خارج کنند و 
خود را به محل استقرار تیم حریف برسانند، فردی که تعادل خود را به هر شکلی از دست بدهد بازنده و از 

بازی حذف می شود. برنده نهایی تیمی است که بیشترین افراد را در محل استقرار تیم حریف داشته باشد. 
این بازی با نام های یک لنگه پا، الخترک، امح جیم و ... نیز معروف است و امروزه در اغلب نقاط  ایران رواج دارد.

ریسمان بازی

 بازی ریسمان بازی

منشأ شکل گیری:  این بازی، از بازی های نمایشی سنتی شمال  ایران است که غالباً در مراسم عروسی و عید 
نوروز برگزار می شد.

خروس جنگی

این بازی به نوعی، نمونه ای از بازی ها و ورزش های تفریحی در گذشته محسوب می شده که برد و 
باخت در آن مطرح نبوده است. عبور از چوب موازنه در ورزش ژیمناستیک نیز می تواند از  این نمونه 

حرکات منشأ گرفته باشد.

توجه

هدف اجرا: تقویت تعادل و تمرکزدر انجام فعالیت های مختلف
شرایط اقلیمی : معتدل ومرطوب )مازندران و گیالن(

نفر  یک  انفرادی،  بازی  این  در   : بازی  شرح 
باعنوان بند باز روی طنابی با ارتفاع نه چندان 
زیاد از زمین، با گذاشتن مجمع )سینی مسی 
بزرگ(روی سر یا سوار شدن روی دوچرخه با 
حفظ تعادل، روی طناب حرکت می کند. نفر 
دوم باعنوان شیطانک در روی زمین، با درآوردن 
شکلک و حرکات خنده آور تالش در برهم زدن 
تعادل و تمرکز وی می کند. به عنوان یک بازی، 
درصورت برهم خوردن تعادل بندباز، جای وی با 

شیطانک عوض می شود.
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 پاچو بازی 
منشأ شکل گیری: در زمان های قدیم، مردم ساکن نواحی پرآب، برای عبور از عرض رودخانه  یا باتالق ها از دو 

تکه چوب بلند که دارای جای پا بوده، به عنوان 
پا استفاده می کردند.

و  به نفس  اعتماد  تعادل،  تقویت  اجرا:  هدف 
سازگاری با شرایط مختلف در زندگی 

شرایط اقلیمی: مناطق ساحلی و معتدل )استان 
مازندران و گیالن(

شرح بازی: بازیکنان برروی دو چوب بلند قرار 
مسافت  سرعت  با  داور  عالمت  با  و  گیرند  می 
تعیین شده را طی می کنند. کسی که زودتر از 

سایرین به پایان مسابقه برسد، برنده است.
              

 ترنا بازی )کمربند بازی( 
افطار در  از  بعد  ها، مردان  نذری  توزیع  و  مراسم مذهبی  بجز  ماه رمضان  قدیم، در  منشأ شکل گیری: در 
قهوه خانه ها دور هم جمع می شدند و درباره مسائل محله و اخبار روز و سیاست گفت وگو می کردند. در این 

نشست ها معموالً کمک هایی نیز برای نیازمندان جمع آوری می شد. 
این بازی با نام میر و وزیر و نیز شاه و وزیر نیز معروف بوده است.

هدف اجرا: آموزش فرمانبرداری و احترام به اجرای قوانین حاکم در جامعه
شرایط اقلیمی: بیشتر در مناطق کویری)استان 

کرمان و یزد(
شرح بازی: شرکت کنندگان حلقه وار می نشینند، 
ایجاد شود. چهار  به طوری که فضایی در وسط  
شرکت کننده با انداختن یک قاب1چهار سطحی 
که روی هرسطح آن یک نقش )شاه، حکم دهنده 
و وزیر، مجری حکم و دزد، محکوم و پوچ، ناظر 
اجرای حکم( مشخص شده است، تعیین نقش 
می کنند. پس از پایان اجرای حکم، مجدداً قاب 

انداخته و نقش های جدید مشخص می شود.
  

1ـ قاب، همان استخوان کشکک گاو می باشد که شکل چهار بر /چهار سطح دارد.                                      

پاچو بازی

ترنا بازی

اگر قاب روی هیچ یک از چهار صورت باال بر زمین ننشیند، اصطالحاً می گویند »اُمبه« نشسته  است 
و مجدداً قاب می اندازند.

تذکر



26

 وسطی بازی

منشأ شکل گیری: در گذشته با توجه به وجود درختان بادام زیاد در استان یزد می تواند عاملی در استفاده 
از بادام در این بازی باشد )شیرینی معروف حاجی بادام یزد نیز نشانه ای بر کثرت بادام در این منطقه است(. 

این بازی به نام های آراد اووردی، وسطی، شاه بازی و ... نیز معروف است. 

وسطی بازی

ورزش امروزی داژبال در قواعد بازی می تواند منشعب از  این بازی باشد. درحال حاضر فدراسیون 
بین المللی داژبال در امریکا و کنفدراسیون آسیایی آن در فیلیپین است.

نکته

هدف اجرا: تقویت هدف گیری و چابکی و پرکردن اوقات فراغت شاد و ورزشی
شرایط اقلیمی: در هر شرایط آب وهوایی 

شرح بازی: شرکت کنندگان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. گروه کناری در دوطرف زمین بازی و گروه 
دیگر در وسط قرار می گرفت. هریک از افراد گروه کناری تالش می کند با سرعت عمل و دقت، کیسه مملو 

از بادام )امروزه توپ جایگزین کیسه بادام شده 
است( را به نفرات وسط بزند. اگر کسی از گروه 
وسط موفق می شد کیسه بادام را بگیرد، کیسه 
بادام از آِن گروه مي شد، امتیاز کسب می کرد و 
جای دو گروه عوض می شد. اما اگر به یکی از افراد 
گروهِ وسط برخورد می کرد و نمی توانست آن را 
بگیرد، آن فرد از بازی خارج می شد و گروه کناری 
به کار خود ادامه می داد تا همه نفرات را بزند. در 
پایان گروهی که همه نفرات گروه مقابل را از بازی 

خارج می کرد، صاحب کیسه بادام می شد. 

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام فارس با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه 

دهید.
3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام فارس را در سایر کشور ها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از  این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی  امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
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بازی های بومی و محلی اقوام آذری) آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و قزوین( 

 بازی لی لی ارمنی 
منشأ شکل گیری: به دلیل شکل صلیِب هشت خانه ترسیم شده روی زمین، این بازی به لی لی ارمنی معروف 
از  بودند( در برخی مناطق، پس  تبریز و مراغه ساکن  از گذشته هایی دور در شهرهای  )ارامنه  شده است. 

خانه های هفت و هشت، نیم دایره ای رسم می کنند که آن را جهنم می خوانند. 
این بازی به نام ارمنی جیزلقی نیز معروف است.

هدف اجرا:  ایجاد تعادل، دقت و هماهنگی پا و چشم  و توجه به ترتیب اجرای یک فعالیت 
شرایط اقلیمی: تمام شرایط آب وهوایی و فضای باز
شرح بازی: در این بازی از یک سنگ )معموالً صاف 
و صیقلی و کوچک( برای پرتاب به خانه هایی که از 
یک تا هشت شماره گذاری شده، استفاده می کردند. 
پس از پرتاب سنگ، فرد با حفظ تعادل و لی لی کنان 
خانه ها را به ترتیب شماره به صورت رفت و برگشت 
طی می کند، در مسیر رفت باید از روی خانه ای که 
سنگ در آن قرار دارد، بپرد و در مسیر برگشت بدون 
برهم خوردن تعادل، خم شده و سنگ را برداشته و با 

خود به انتهای مسیر بیاورد.
       

 بازی الک دولک
منشأ شکل گیری: نام کهن بازی از واژه خلنگ1 که یک نوع چوب دو تکه )جدا یا به هم چسبیده، یکی 
کوتاه تر و یکی بلندتر( که درجنگل های طبرستان )مازندران امروزی( یافت می شود، گرفته شده است. منشأ 
شکل گیری بازی، از رسم میوه چینی )میوه های چسبان به درخت مانند گردو( با پرتاب یا ضربه با چوب خلنگ 

به درخت آمده است .
این بازی به نام های هلینگ آقاچ )به لهجه ترکی زنجانی(، النگ و الک دولک )به لهجه تهرانی( و چوب بازی 

در هرمزگان نیز معروف است.

هدف اجرا: تقویت هدف گیری و تخمین مسافت و تنظیم زاویه پرتاب
شرایط اقلیمی: در هر شرایط آب وهوایی وفضای باز 

شرح بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم و به قید قرعه، یکی از گروه ها، بازی را شروع می کند، بدین شکل 
که چوب کوچک را روی یک چاله کوچک یا وسط دو عدد آجر قرار داده و با سر چوب بزرگ )دسته( که 
1- Heleng /هلنگ 

بازی لی لی ارمنی در زمینی به شکل صلیب

 این بازی به نوعی، نمونه ای از بازی ها و ورزش های تفریحی در گذشته محسوب می شده است.
توجه
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در زیر آن قرار دارد، آن را با قدرت به طرف نفرات 
گروه حریف که در محوطه هستند پرتاب می کند. اگر 
چوب کوچک در هوا توسط گروه حریف گرفته شود، 
پرتاب کننده اخراج می شود و گرنه افراد گروه حریف 
بایستی چوب را از روی زمین بردارند و به طرف چاله 
)یا آجرها( پرتاب کنند. در همین حین، گروه اول هم 
با تمرکز حواس چوب بزرگ را در  دست به دست، 
دست می گردانند تا بتوانند با ضربه چوب کوچک را 
از چاله دور کنند و اگر نتوانند، جای دو گروه عوض 

می شود.

 بازی توپ عربی
منشأ شکل گیری: منشأ  این بازی محلی، روستای مزرعه در شهرستان خلخال استان اردبیل است.

هدف اجرا: تقویت چابکی و سرعت و نشانه روی
شرایط اقلیمی : بیشتر آب وهوای کوهستانی و خشک اما در مناطق دیگر هم قابل اجرا است.

شرح بازی:  این بازی در کوچه یا میدان انجام می شود. در دو طرف، دو دایره )خانه( به قطر 3 متر و به 
فاصله 20 الی 30 متر از یکدیگر ترسیم می کنند. افراد به دو گروه تقسیم شده و به حکم قرعه گروه اول در 
خانه اول قرار می گیرند. گروه دوم در سطح کوچه یا میدان پراکنده می شوند. گروهی که در خانه اول مستقر 
شده اند، به نوبت از دایره بیرون آمده و هم زمان توپ کوچکی را با ضربه به یک سمت پرتاب می کنند. سپس 
با سرعت شروع به دویدن می کنند تا بتوانند در فاصله ای که گروه دوم توپ را به دست می آورند، خود را به 
خانه دوم برسانند. )اگر چنانچه افرادی ازگروه اول در خانه دوم باشند با سرعت خود را به خانه اول می رسانند(. 
گروه دوم تالش می کند تا توپ کوچک را به دست آورده و کسانی را که در حال فرار از این خانه به آن خانه 
هستند بزنند. اگر توپ به قسمتی از بدن یکی از فراریان اصابت کنـد، جــای دو گـروه عوض می شود و بازی 

به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

چوب خلنگ در بازی الک دولک

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام آذری با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه 

دهید.
3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام آذری را در سایر کشور ها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از  این ورزش ها باشد؟
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید؟
6 تحقیق کنید که ریشه استفاده از واژه توپ عربی در یک بازی رایج در استان اردبیل چیست؟
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بازی های بومی و محلی اقوام کرد )کردستان، کرمانشاه،  ایالم و خراسان شمالی( 
 بازی توپ قارین 

تاریخی  مدارک  اما  نیست،  مشخص  کردستان  استان  در  بازی  این  منشأ   که  هرچند  منشأ شکل گیری: 
و سنگ نوشته ها و کتیبه های موجود نشان می دهد که گذشتگان با یک تکه چوب و جسمی کروی بازی 

می کردند که می تواند منشأ  این بازی در  ایران، یونان و مصر باشد. 
این بازی در استان های دیگر با نام تب چو، چوگو، ُکردتوپ، بل بگی باال بیا و ... معروف است.

بازی توپ قارین

شکل اجرای  این بازی شباهت زیادی به بازی بیس بال امروزه دارد. 
توجه

هدف اجرا: قدرت و زاویه پرتاب، دریافت، هدف گیری و همکاری تیمی 
شرایط اقلیمی: در تمام شرایط آب و هوایی و در فضای باز قابل اجرا است.

شرح بازی: ابتدا بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و به حکم قرعه مالک توپ و مالک چوب مشخص 
می شوند. مالک چوب و گروه وی به همراه مالک توپ، در یک سمت زمین قرار می گیرند و گروه دوم در فاصله 
15ـ10 متری آنها در زمین پخش می شوند. با شروع بازی، مالک توپ، توپ را به هوا پرتاب کرده و مالک چوب 

تالش می کند با یک ضربه قوی توپ را به مکانی دور 
ارسال کند. به محض ارسال توپ، اعضای گروه زننده 
توپ، خود را سریعاً به وسط میدان رسانده و مجدداً به 
جای خود برمی گردند. در  این فاصله گروه مقابل نیز 
تالش می کند که توپ را گرفته، با توپ، اعضای گروه 
مقابل را بزنند. درصورت برخورد توپ به اعضای گروه 
اول، جای دو گروه عوض می شود، اما اگر توپ به آنها 
برخورد نکند و آنها مجدداً به جای خود باز گردند، بازی 
با ضربه مجدد گروه اول ادامه می یابد. در پایان، گروهی 

که کمتر زننده ضربه بوده، بازنده خواهد بود. 

 بازی دال پالن
منشأ شکل گیری: دال پالن به معنای تیر جنگ از جمله بازي هاي رایج و متداول در بین عشایر مي باشد. به علت 
زندگي کوچ نشیني )ییالق و قشالق( عشایر، وجود انواع سنگ ها در مناطق کوهستانی و نیاز به محافظت از احشام 
در مقابل حیوانات درنده، چوپانان درپرتاب سنگ مهارت داشتند.  این توانایی به مرور در بازی هایی با هدف پرتاب 

اشیا، مانند دال پالن بروز کرد.
این بازي در بین عشایر قشقایي به نام نشانه زني با سنگ نیز معروف است.
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هدف اجرا: تقویت قدرت و هماهنگی گروهی
شرایط اقلیمی: درهر شرایط آب وهوایی

شرح بازی: در این بازی بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. هر گروه به فاصله 10 الی 20 متراز یکدیگر و 
رو به روی هم قرار می گیرند .هر گروه سه عدد سنگ کروی )به نام دال( به طول 25 و عرض 15 سانتی متر را 
به فاصله یک متر از یکدیگر )به طور عمودی ( در یک خط مستقیم، به عنوان هدف قرار می دهند. برای شروع 
بازی هر یک از اعضای گروه اول، یک سنگ )دال( را به طرف دال های گروه مقابل پرتاب می کند. هر گروهی 

دال های )هدف( دسته مقابل را بیندازد، برنده بازی خواهد بود. 

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام کرد با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه 

دهید.
3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام کرد را در سایر کشور ها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک مسابقه 

رسمی  امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
6 نمونه ای از بازی های بومی  و محلی زادگاه نیاکان خود را به کالس معرفی کنید.

دال پالن
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پودمان1 : برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی

بازیهایبومیومحلیاقواملر)لرستان،چهارمحالوبختیاری،کهگیلویهوبویراحمد،همدانوبوشهر(
کشتیلری

منشأشکلگیری:  این بازی در روستاهای ذلقی، مارو و پاچه لک و شهرستان الیگودرز بیشتر رایج بوده 
است. بنابه اظهار آگاهان و مورخان  این بازی بعد از حمله مغول به منظور دفاع شخصی در بین عشایر رایج 

شده و سابقه هشتاد ساله دارد. 
کشتیجنگیاژوران:  این کشتی محلی به زبان لری و بختیاری، جنگ و به زبان لکی به ژوران معروف است.

هدفاجرا: قدرت بدنی و توانایی جنگاوری
شرحبازی:  این کشتی در میدانی به ابعاد ٢0×٢0 متر )بستگی به تعداد تماشاچی و عشایر سیاه چادرها دارد( 

و بیشتر در مقابل محوطه سیاه چادرها و طبق قرارداد 
قبلی برگزار می شد. دو کشتی گیر هم وزن با لباس 
محلی، پس از ادای احترام )دست دادن( با گرفتن کمر 
حریف مبارزه را آغاز می کنند. هر نفر باید با قدرت 
هرچه تمام تر به کمر و کتف حریف فشار وارد آورد. 
گذاشتن سر بر روی شانه حریف، فشار آوردن به کتف، 
شانه، کمر و دنده ها و پشت پا زدن، مجاز است.  این 
کشتی حداکثر یک ساعت به طول می انجامد، زمین 
زدن و به خاک رساندن پشت حریف، نشانه پیروزی و 

غلبه برحریف است

بازیقیقاج
منشأشکلگیری: سوارکاری و تیراندازی در  ایران ورزشی بسیار قدیمی است. این بازی که متأثر از فرهنگ 
مردم منطقه است توأم با حماسه و سلحشوری است و روحیه شهامت طلبی و پهلوانی را تقویت می کند. اسب 
در زندگی اجتماعی عشایر لر نقش حیاتی و اسطوره ای دارد و بسیاری از فعالیت های زندگی آنها با آن انجام 

می شود. قیقاج در لغت به معنای حرکت با پیچ وخم است.
هدفاجرا: مهارت سوارکاری و هدف گیری توأمان با حفظ تعادل 

شرایطاقلیمی: در آب و هوای معتدل وکوهستانی
شرحبازی: در این بازی سوارکار درحالی که با سرعت 
می تازد، هدفی را نشانه می گیرد و با انجام حرکات 
زین،  روی  از  پا خاستن  به  و  ها  دورزدن  اتیک،  اکروب
تالش می کند هدف را بزند. برخی سوارکاران حتی 
به شیوه های ماهرانه تری از زیر شکم و میان دو دست 
اسب نیز، تیراندازی می کنند. زدن به هدف های بیشتر 

نشان پیروزی است.
)در مراسم عروسی برخی از عشایر و اقوام غرب ایران، 

دستدرکمردرکشتیلری

هدفگیریدرحینسوارکاریدربازیقیقاج
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سوارکاران با انجام بازی قیقاج، همراه با نوای ُسرنا شادی و هیجان خاصی را به مراسم می بخشند(.

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام لُر با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه دهید.

3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام لُر را در سایر کشورها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی  و محلی می تواند ریشه یکی از  این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
6 آیا نمونه های بیشتری از بازی ها و ورزش های با اسب  ایرانیان را می توانید به کالس معرفی کنید.

بازی های بومی و محلی اقوام بلوچ )سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی(
 چوب بازی 

منشأ شکل گیری : چوب یکی از اولین سالح های دفاعی بشر شناخته می شود. از همین روست که چوب بازی 
را نمادی از جنگ و صلح می نامند. چوب بازی به عنوان میراث به جا مانده از گذشته، دارای کارکردی دوگانه 
است. از یک سو فرصتی برای ابراز شادی در صلح و از سوی دیگر تمرینی برای آمادگی دفاع در جنگ. چوب 
بازی به عنوان بخشی از فرهنگ مردم سیستان به شکلی نمادین، هنرمندانه و زیبایی شناسانه معرفی می شود. 

هدف اجرا: تقویت هماهنگی عصبی ـ عضالنی، ریتم شناسی و دفاع شخصی
شرایط اقلیمی : آب و هوای خشک و معتدل

شرح بازی: افراد دایره وار قرار می گیرند و همراه با نوای سازودهل چوب بازی با حرکات آرام و منظمی آغاز 
می شود. به تدریج همراه با تندشدن آهنگ، ریتم حرکات هم تندتر و تندتر می شود. در این بازی افراد چوب های 

خود را به هم می کوبند و کوچک ترین غفلت 
باعث اصابت چوب به بدن افراد می شود. هر 
بازیکن دو چوب در دست دارد و با ریتم ساز، 
دو گام به جلو و یک قدم به عقب برمی دارد، 
سپس یکبار به دور خود می چرخد. در حین 
ه صورت  ب را  ها  به جلو چوب  گام  دو  اجرای 
ر  د و  دارد  ی  م نگه  صورت  ل  مقاب در  ضربدر 
اجرای یک گام به عقب، چوب را به چوب نفر 
پشت سری می زند. تالش افراد، در حفظ ریتم 
چوب زنی با حفظ تعادل پویا است. این مهارت 
در استان های خراسان جنوبی و گلستان هم 

اجرا می شود.            
اجرای دایره وار، با ریتم و هماهنگی باال در چوب بازی
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 کشتی کچ گردان 
منشأ شکل گیری : کشتی در سرزمین سیستان از دیرباز و از زمان اسطوره  هایی همچون رستم و سهراب رواج 
داشته است و به گفته کارشناسان، به واسطه اندام تنومند مردم سیستان همواره  این ورزش، محبوب و در اوج 

بوده است. نام کشتی کچ گردان از واژه »َکچ« KACH به معنی باالی لگن خاصره گرفته شده است.

کندن حریف از جا و زدن وی به زمین در کشتی کچ گردان 

کشتی آزاد امروزی در برخی فنون شباهت هایی به کشتی کچ گردان دارد.
توجه

هدف اجرا : قدرت، انعطاف پذیری و جنگاوری
شرایط اقلیمی: درهر شرایط آب وهوایی قابل 

اجرا است.
شرح بازی: در این بازی، کشتی گیر حریف را 
با گرفتن این بخش بدن ازجا کنده و به زمین 
می زند. کشتی کچ دارای فنون مختلفی از جمله 
فن، لِنگ )از فنون کشتی آزاد امروزی( تا فن، 
َدس َدر َشَخه )دست در شقه( و َسُرَگرَده، یعنی 
سر،  روی  از  به زمین  یف  حر ن  زد و  ش  چرخ

می باشد.

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام بلوچ با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه 

دهید.
3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام بلوچ را در سایر کشورها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از این بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
6 چند نوع کشتی در  ایران و در بین اقوام مختلف  ایرانی رایج است. مشابهات و افتراقات آنها چیست؟
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بازی های بومی و محلی اقوام ترکمن )گلستان(
 بازی آی ترک گون ترک 

منشأ شکل گیری : بازی آی ترک گون ترگ، به معنی ماه را می خواهم، خورشید را می خواهم، که احتماالً 
نمادی از عالقه ترکمن ها به طبیعت است.

 این بازی احتماالً ریشه بازی زو یا کبدی امروزی است. بازی »گرگم و گله می برم« نیز در قواعد، 
شبیه این بازی است.

نکته

هدف بازی: همکاری و تعاون، سرعت و عکس العمل
شرایط اقلیمی: در همه آب و هوا ها قابل اجرا است.

شرح بازی: افراد به دو گروه تقسیم می شوند و  این اشعار را می خوانند.
گروه اول: دختری به سان ماه و خورشید می خوام .

گروه دوم: قسمت شما چه کسی می شه، از میان ما چه کسی می خواهید؟
گروه اول: دختری می خواهیم با قراوالن )در پیش(، با بار طال )در پس( با زباِن چون بلبِل گویا 

گروه دوم: اگر توانستی بیا و بگیر
سپس یک نفر از گروه اول به گروه دوم حمله کرده، سعی می کند تا یکی از آن گروه را جدا کند و به گروه 
خود ببرد، اگر موفق نشود باید به آن گروه ملحق شود.  این کار به صورت متناوب بین دو گروه انجام می شود 

تا وقتی یکی از دو گروه تمام شده و گروه مقابل پیروز بازی شود.

 لَنگه بازی 
منشأ شکل گیری: دلیل نام گذاری  این بازی استفاده از تکه چرم و یا تکه چمن کنده شده به اندازه تقریبی 
کف دست می باشد، که به آن لنگه )استرآبادی ها، گرگان فعلی( یا پاره )ترکمن های غرب استان( می گویند.  

این بازی ویژه فصل بهار و به خصوص ایام نوروز و نیز فصل تابستان است.
این بازی در خراسان شمالی، لَنگ نامیده می شود.
هدف اجرا : تعادل، هماهنگی چشم و پا، سرعت 

و عکس العمل 
شرایط اقلیمی : درهر شرایط آب وهوایی قابل 

اجرا است.
شرح بازی: افراد به دو گروه تقسیم می شوند 
و با شیر یا خط،گروه شروع کننده بازی معلوم 
می شود . اجرای بازی به این شکل است که هر 
لَنگه  به  تا به طور پی درپی  فرد تالش می کند 
ورزش  در  روپایی  ند  مان این عمل  ( بزند  ضربه 

مهارت ضربه به لَنگه در لَنگه بازی
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بازی های بومی و محلی اقوام عرب )خوزستان و هرمزگان(
 بازی ا ش تی تی 

منشأ شکل گیری: با توجه به اینکه در قدیم مرزهای جنوبی همواره در معرض تهاجمات دشمن بوده،  این 
بازی که بسیار شبیه بازی کبدی است براساس حریف طلبی و مبارزه با دشمن شکل گرفته است. 

این بازی در گیالن شیرین دودو، در خراسان، گلستان و مازندران زو و در سیستان و بلوچستان کبدی نامیده 
می شود.

هدف اجرا : چابکی، سرعت واکنش و روحیه مبارزه طلبی
شرایط اقلیمی: در هر شرایط آب وهوایی قابل اجرا است.

شرح بازی :در ساحل شنی دریا و رودخانه یک خط به طول 3 متر یا بیشتر می کشیدند و به دو گروه تقسیم 
شده، دردو سوی خط مستقر می شدند. بازی با حمله یکی از افراد گروه اول به سمت نفرات گروه دیگر آغاز 
می شود . به محض عبور پای نفر مهاجم از خط رد و ورود به میدان حریف، باید کلمه »اش تی تی« را با 
صدای بلند و بدون مکث تکرار کند. با قطع صدا، سوخته و از دور بازی خارج می شود، اما اگر قبل از قطع 
صدا بتواند یکی از نفرات حریف را به داخل زمین خود بکشد آن نفر سوخته و از بازی خارج می شود .در زمان 
کشیدن مهاجم، هم گروهی ها می توانند کمک کنند تا مهاجم، یارشان را نَبَرد، در صورت موفقیت مهاجم، 
نفرات کمک کننده که مهاجم را لمس کرده باشند نیز می سوزند. بازی تا تمام سوختن تمام نفرات یک گروه 

ادامه خواهد یافت. گروه باقی مانده برنده بازی خواهد بود.

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام ترکمن با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه 

دهید.
3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام ترکمن را در سایر کشور ها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از این بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی  امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
6 با توجه به عالقه مندی قوم ترکمن به طبیعت و اسب، بازی های بومی  و محلی متداول آنان را که 

امروزه نیز بسیار رایج است، به کالس معرفی کنید. 

فوتبال است( تا به امتیاز طالیی بازی) تعداد صد ضربه( برسد. هر کس که بتواند بدون خطا ضربه ها را انجام 
داده، به عدد تعیین شده برسد، برنده بازی است. در پایان بازی، فرد یا افراد بازنده به فرد یا افراد برنده سواری 

می دهند. بازی براساس مهارت فرد می تواند به یکی از 3 روش یا تکنیک انجام شود .
3 ضربه زدن با استفاده از پشت قوزک پا . 2 ضربه زدن با انگشتان پا  1 ضربه زدن لَنگه با بغل پا 
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 بازی شگ و شگ 
منشأ شکل گیری: مشخص نیست.
هدف اجرا : تقویت تعادل وسرعت 

شرایط اقلیمی: در هر شرایطی قابل اجرا است.
شرح بازی:  این بازی معموالً بین پسران نوجوان انجام می شود. به این صورت که دو نفر درحالی که با یک 
دست، پای خود را گرفته اند، باید مسیر سه متری را که با نشانه ای مشخص شده، چندین بار به صورت لی لی 
بروند و برگردند تا یکی از آن دو پایش را به زمین گذاشته و بسوزد. فردی که در این مدت پای خود را زمین 
نگذارد برنده است. فرد بازنده از بازی خارج و فرد برنده با نفر بعدی رقابت می کند )برنده بجا(  این بازی تا 

تعیین برنده نهایی ادامه می یابد .
بازی های اقوام عرب اکثراً با اقوام دیگر مشابه بوده، مانند بازی رمباز رمباز )خروس جنگی( یا کلکار)الک ودولک(.

فعالیت 
1 اسامی دیگر بازی های ارائه شده در هر استان را با تلفظ و معنا، تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.کالسی

2 تحقیق کنید و بازی های بیشتری از اقوام عرب با چهارچوب مطرح شده در کتاب به کالس ارائه دهید.

3 با استفاده از منابع و  اینترنت، بازی های مشابه اقوام عرب را در سایر کشورها معرفی کنید.

4 با بررسی و تحلیل ریشه و فلسفه ورزش های مدرنی که در هنرستان آموخته اید، به نظر شما کدام 

بازی بومی و محلی می تواند ریشه یکی از این ورزش ها باشد.
5 با بهره گیری از خالقیت و ابتکار، کدام یک از این بازی های بومی و محلی را می توانید در قالب یک 

مسابقه رسمی امروزی به سایر کشور ها معرفی کنید.
6 تحقیق کنید و بازی های مشابه قوم عرب با سایر اقوام  ایرانی را به کالس ارائه دهید.

ارزشیابی
1 بر اساس مشابهت های اقلیمی استان ها )استان های ساحلی یا کوهستانی یا ...( بازی های مشترک 

هر گروه استان را در یک گروه قرار داده و در کالس به بحث بگذارید.
2 دو بازی بومی و محلی زادگاه نیاکان خود را که در کتاب ارائه نشده باشد، براساس شکل ارائه در 

کتاب، با لباس و گویش محلی به کالس ارائه دهید .
3 با توجه به تعداد هنرجویان، هرگروه یک استان کشور را به عنوان یک پروژه تعریف کرده، بر اساس 

بازی های بومی و محلی مرسوم در آن استان، یک گزارش درخصوص شیوه زندگی، معیشت، اوقات 
فراغت و ... مردم آن سرزمین در قالب پوستر طراحی و به کالس ارائه دهند.

4 دالیل مشابهت ورزش کشتی در بازی بومی و محلی اکثر استان های ایران چیست و نام  این ورزش 

را در استان های مختلف با گویش محلی بنویسید.
5 بر اساس اطالعات دهان به دهان از اقوام و دوستانتان و منابع دیگر، یک بازی بومی و محلی را 

انتخاب کنید و آن را براساس شرایط زندگی شهری و روستایی امروز طوری طراحی کنید که برای 
نوجوانان و کودکان امروز جذابیت داشته باشد.

6 هریک از هنرجویان یک بازی را انتخاب )از کتاب یا منابع دیگر( کند و در مورد وجود ورزش های 

جدید براساس تحول آن تحقیق کرده، به کالس ارائه دهید.
ایران به  بهترین شکل معرفی کنید. چه  7 ورزش زورخانه ای را به عنوان یک ورزش باستانی در 

راهکاری برای جهانی شدن آن پیشنهاد می کنید؟
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ارزشیابیشایستگیبرنامهریزیبازیهاوورزشهایسنتی

شرحکار: 
مفاهیم بوم، محل، سنت ها، بازی های بومی و محلی و محله ای، ورزش های سنتی، جشنواره های ورزش های سنتی 
و تاریخچۀ آنها در ایران و جهان، برنامه ریزي براي اجرای ورزش هاي سنتي و بومي و محله اي، فلسفه و چرایي 

ورزش هاي سنتي و بومي و محله اي، معرفي بازي هاي سنتي و بومي و محله اي

استانداردعملکرد:
طراحي و تدوین یک برنامه مفرح ورزش سنتي / بومي/ محله اي براي مدت زمان60 دقیقه براي شرکت کنندگان 

شاخصها:
سرعت، دقت، تمرکز، شتاب

شرایطانجامکار،ابزاروتجهیزات:

ابزاروتجهیزات: پارک، طبیعت، دشت،  زمین چمن، دریاچه هاي کوچک، قایق، محیط هاي طبیعي و ساخته بشر، 
محالت

معیارشایستگی:

نمرههنرجوحداقلنمرهقبولیاز3مرحلهکارردیف

٢بازی هاي سنتی، بومي ـ محلي1

٢پیشینه بازی هاي بومی ـ محلي در ایران و جهان٢

٢برنامه ریزي براي اجرای ورزش هاي سنتي و بومي و محله اي٣

٢فلسفه و چرایي ورزش هاي سنتي و بومي و محله اي٤

معرفي بازي هاي سنتي و بومي و محله اي5

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
ونگرش:

٢

*میانگیننمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.

رشته: تربیت بدنی                 درس: توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش                  واحدیادگیری:1
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