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 چکیده
ز آن ا است که به علت وجود تعاریف مبهم بازی جزء الینفک زندگی کودکان، مفهومی پویا و پیچیده

ن درک داشت شود.نامعلوم تبدیل می مفهوم و عملگیرد، به یک کالس قرار می درزمینهخصوص وقتی هب
نده زدبستانی و مهدکودک محیطی ساهای پیششود مربیان دورهدرست از ماهیت بازی و انواع آن باعث می

فراهم آورند. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم بازی از دیدگاه  ه کودکانجانبو خالق را برای رشد همه
ی بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسهای شهر تهران دبستانمربیان مهدکودک و پیش

دبستانی که شرایط نمونه موردنظر را داشتند با استفاده از مربیان مهدکودک و پیش نفر 22بود. به این منظور 
های مطالعه قرار گرفتند. دادهساختارمند و اکتشافی در قالب دو سؤال اصلی موردصاحبه نیمهاز م
بندی گردید. تحلیل محتوای درک های اصلی طبقهشده، ثبت و کدگذاری شد و در قالب مقولهآوریجمع

های )فعالیت خیلت اصلی مضمون 9و  مضمون زیر 16 کد اولیه، 296مربیان از مفهوم بازی منجر به شناسایی 
 ینب همکاری ،بازی انجام در روانی و جسمی درگیری) درگیری فعال ؛(یاپردازیرؤ ،یجاندار پندار ،نمادین

 ؛(شآرام ،امیدواری ،احساس خوشایندی ،سرگرمی ، نشاط و شادمانی،بخشلذت) انگیزهیجان ؛(بازیکنان
 ی انجامی قوانین و چگونگکاردست ،ییرتغقابلمنعطف و  حالیندرعقوانین مشخص و ) قانونمندی سیالیت

حلیل شد. همچنین ت کشف و خلق( ،عاطفی و شناختی و اجتماعی ، رشدهدفمندی) یادگیری و فرایند بازی(
 مضمون 2و  مضمون زیر 6 کد اولیه، 92محتوای درک مربیان از انواع بازی در کالس منجر به شناسایی 

 ، هدفمند،محور یمرب) و بازی ساختارمند یزی قبلی(ربرنامهبدون  محوری،شاگرد) بازی بدون ساختار اصلی
 شد. (شدهیزیربرنامهید بر یادگیری، تأک

انگیز، سیالیت قانونمندی، درگیری فعال، فرایند کودک، بازی، تخیل، هیجان کلیدی:گان واژ
 یادگیری.
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 مقدمه 
)علوی لنگرودی و همکاران،  ترین دوره زندگی آدمی استدوره کودکی اولین و حساس

ربیت تعلیم و ت نظرانصاحبروانشناسان و  کهدوران تا آنجاست  اهمیت و جایگاه این (.1252
نام می مرحله در تکوین شخصیت انسان  ترینبرجسته عنوانبهاز این دوران غالباً 

 (.1252ببرند)رادبخش و همکاران،
و  دهانها گیریشکلدارد باعث  کودکان آیندهدر  ینقش و جایگاهی که دوره کودک

 ،هدف تعلیم و تربیت در این دوره کودکان در دنیا شده است. وپرورشآموزش هاینظام
ها، دارنده موقعیتبربنابراین این مرحله باید در .رشد و پرورش کودکان در همه ابعاد است

یابی املشی، )کام اشدجانبه کودکان بهایی باشد که در راستای پرورش همهها و تجربهفعالیت
 های درسی خاصدبستانی در قالب الگوهای آموزشی و برنامه(. مراکز آموزشی پیش1259
ر کسب ، برانگیزنده و مبتنی بها و محیط یادگیری جذابحقق فرصتایجاد و ت دنبال بهخود 

رشد ک زمینه های کودباشند تا بتواند متناسب با طبیعت و ویژگیتجربه برای کودکان می
(. امروزه اثرگذارترین و 1288 )پیری و ادیب، جانبه کودک را فراهم آورندهمه

 پیش دوره در محورکودک و متنوع 1هایمبنای بازی بر آموزشی هایبرنامه پرکاربردترین

 (.1259 ریزی آموزشی،)سازمان پژوهش و برنامه شونددبستان طراحی و تدوین می از
عنوان و به دبستانیصطالح معمول در جهان آموزش دوره پیشیادگیری از طریق بازی یک ا

اغلب  (.2009و همکاران،  2شود )جانسونیک اصل فراگیر برای کار با کودکان مطرح می
دبستانی در قالب بازی به کودکان آموزش داده ها و اهداف برنامه درسی دوره پیشمهارت

 (.1259 )مجدفر، شودمی
 ترین شکل تمایل کودک برای تماسشود، بازی طبیعیبازی با تولد کودک آغاز می 

بازی جزء الینفک زندگی کودکان است  .(1259 )سالمت، و برخورد با دنیای اطرافش است
حضور  علت زندگی کودکان به میزانی آشکار است که گاه وجود آن به آمیختگی آن با

وان تدهند میی را از اهمیتی که کودکان به آن میشود. نقش بازاش فراموش میهمیشگی
شود چنان در کار خود غرق میشود که کودک در هنگام بازی آندرک کرد، مشاهده می

(. 1251)میرزاخانی،  کند که تنهاستکند و احساس میکه وجود دیگران را فراموش می

                                                           
1. play 

2. jonson 
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است که امروزه بازی دبستانی طوری اهمیت و نقش بازی در فرایند آموزش در دوره پیش
)جعفری و همکاران،  است مرحله این در آموزش هایروش مؤثرترین ترین و جزء اصلی

تر دگیرندگان بهتر و زوداآموزش و یادگیری به روش بازی انجام شود ی (. اگر فرایند1252
ترین بازی مهم (.1250)پویامنش و رمضانی،  کنندو دیرتر فراموش می گیرندفرامیمطالب را 

د تا کودکان کنجاد میهایی را ایموقعیت وفرایند برای یادگیری کودکان است  پرمعناترینو 
وجود  ها بههای زندگی آشنا شوند و روح سازگاری در آنمقررات و مهارت ،با هنجارها

 (. 1259 )مروجی،آید 
 هاآن، همگی هاآنی آموزشی هانظامو  اختالفات فرهنگی در میان کشورها رغمعلی 

 -)ایزومی انددادهیک ضرورت در رشد و یادگیری کودکان تشخیص  عنوانبهبازی را 
 ؛1555، 2؛ راجرز و ایزومی تیلور0002، 2کایف و کیبرگ ؛2002و همکاران،  1تیلور

 آموزشی متخصصان و مربیان از همچنین بسیاری (.2011و  2010تیلور و همکاران،  -ایزومی
ترین و عمده عنوانبه بازی نقش ( برویگوتسکی، میالن پیاژه، مک ،فروبل سوری،)مونته

 مختلف ها و موضوعاتمهارت درزمینهیادگیری  برای کودک آموزش روش تریناثربخش

ریزی سازمان پژوهش و برنامه ؛1251 زاده نوبریان،طالب ؛1252کول، )اند تأکید کرده
 (.1288 پیری و ادیب، ؛1259 آموزشی،

کودکی است که از  ها در نظام تعلیم و تربیت دورهها و شاخصبازی یکی از مؤلفه
فتمان گی و روانشناسان بارها موردپژوهش و از دیدگاه فالسفه، مربیان تربیت گذشته تا امروز

کرد کننده دو رویهای این سه گروه بیانقرارگرفته است. بررسی و مطالعه آثار و پژوهش
گرانه و نرویکرد کارکردگرایانه که ناظر به هدف بازی، غایت ل بازی است،نسبت به عم

 کندیین میتبیینی که بیشتر ماهیت و چیستی بازی را تب -کارکرد آن است و رویکرد توصیفی 
 (.1252 دیده،)جهان

 است شدهبیانهای مختلف و زیادی برای مشخص ساختن ماهیت بازی تعاریف و مالک
 ، بازی مفهومی پویا و پیچیدهشدهبیانهای رغم این تعاریف و مالک(. علی1282)عباسی، 

 همه متخصصان باشد از آن ارائه نشده است موردپذیرشاست که تعریف مشترکی که 

                                                           
1. Izumi-Taylor 

2. Kieff & Casbergue 

3. Rogers & Izumi Taylor 
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 ؛ ایزومی تیلور و همکاران،2012، 1؛ ساراکو2005، 2؛ پلگیرینی2008، 2شیپلی؛ 2011 ،1ابری)
خصوص وقتی در زمینه کالسی هآموزش، بازی به علت تعاریف مبهم آن ب(. در دنیای 2011

تواند یک مفهوم مبهم باشد. علت خیلی از تعاریف مبهم درباره بازی به گیرد، میقرار می
، در متون مربوط به رشد کودک اصطالح بازی اغلب برای حقیقت مرتبط است کهاین 
که آیا آنچه و به این شدهاستفادهی و غیراجتماعی بندی اشکال زیادی از رفتارهای اجتماعطبقه

 (.2005پلگیرینی، ) شود بازی هست یا نه؟ کمتر توجه شده استانجام می
کند که در آن کودکان ( بازی را فعالیتی جذاب تعریف می1551)  و همکاران 9اسکیل

ک عنوان ی( بازی را به1581)6کنند. سیکز مایلیبا شور و شوق در آن شرکت می
 ،توان رفتار را بدون هراس از عواقب آن تمرین کردای از زندگی که در آن میزیرمجموعه

دهند های اجتماعی انجام میها در زمینهعنوان هر چیزی که بچهتوصیف کرده است. بازی به
گیرینی، شده است) پل عنوان تعطیلی یا فرصت آزاد تعریفشود، گاهی اوقات بهتعریف می

2005.) 
هایی به این شرح ( در بیان مفهوم بازی آن را فرایندی دارای ویژگی1590) 2اریکسون

 کننده فردآزادی در انتخاب؛ استعاری؛ جذاب و درگیر کند: انگیزش درونی؛بیان می
عنوان ( بازی را به1522) 8گاروی(. 1251 )به نقل از میرزاخانی، بخشلذت و صورت فعالبه

انگیز ده باشد؛ خودگذاری شود که: توسط بازیگر به شکل مثبتی ارزشکرده بتعریف فعالیتی 
 .داشته باشد ،روابط سیستماتیکی نسبت به آنچه بازی نیستجذاب و  ؛

ت کند: فعالیها و عناوینی به این شرح بیان می( بازی را در قالب ویژگی2008) شیپلی
حال این ها است باها و چالشها، ترسگاهی اوقات بازی شامل ناکامی :5بخش و مفرحلذت
: بازی برای کسی که آن را انجام 10های کلیدی بازی است؛ نمادینبخشی از ویژگیلذت

ال فع مشاهده نیست؛دهنده قابلدهد معنایی دارد که این معنا اغلب اوقات برای آموزشمی
                                                           
1. Eberle 

2. Shipley 

3. Pellegrini 

4. Saracho 

5. Scales 

6. Csikszentmihalyi 

7. Erickson 

8. Garvey 

9. pleasurable-play 

10. symbolic-play 
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د، افراد، ابه اشکال جسمانی، کالمی، تعامل روانی با مو : بازی فعال مستلزم عمل کردن1بودن
حال امکان این کند با: فرد بازی را آزادانه انتخاب می2آزادی انتخاب ها یا محیط است؛ایده

: یعنی در بازی 2محوریند؛ فراینددارد به بازی دعوت شود یا او را وادار به انجام بازی بکن
؛ ندک آنکه به هدف یا پایان آن توجهبیازی توجه کنند، توانند به فرایند ببازیکنان می

شده  عنوان پاداش بازیکنان به خودشان در نظر گرفتهانگیزشی بازی به: خود1انگیزشیخود
 .است

 ارای پنجد باید نامید، بازی را فعالیتی بتوان اینکه برای( 1582) و همکاران 9روبیناز نظر 
کودک  ،یگریزواقعیت ،بودن خوشایند ،انتخاب آزادی ،درونی باشد: انگیزه اساسی ویژگی

 هایای مفهوم بازی مدلی با مؤلفه( بر2012) ساراکو(. 1250 )به نقل از هیوز، بازیکن اصلی
 ،8انگیزه درونی ،2سازی احساسات واقعیشبیه ،6توصیفیکند غیربه این شرح را بیان می

کند داشتن هدف هایی را بیان میپیاژه برای مفهوم و عمل بازی ویژگی .5ی انتخابآزاد
و پرخاش  از قید کشاکش ،ترتیب و سازمان نداشتن  ،دلپذیر و خوشایند ،اختیاری بودن ،ویژه

 (.1252 )به نقل از خزاعی و خزاعی، آزاد است
یتی برای مربیان ترب( در بیان ماهیت بازی برمبنای دیدگاه فیلسوفان و 1252) دیدهجهان

ازی قرار هسته بهایی که در سختدسته اول ویژگی ؛دسته ویژگی بیان کرد ماهیت بازی دو
ی آغاز و شروع ها نقطههای ماهوی و چیستی آن هستند. این ویژگیدارند و جزو ویژگی

که شامل: قانونمندی آزاد،  ،یابدی بازی هستند و اگر نباشند بازی تکوین نمیپدیده
جدی ولی دارای جدیت درونی(، حرکت و اخالقی بودن، جدیت )از منظر بیرونی غیررف

ته نیستند هسها که جزو سختفعالیت بودن است. دسته دوم ویژگی و پویایی، هدفمند بودن
ازی ها ببخش آن هستند. این ویژگیدهند و قواماما مدارهای بیرونی این پدیده را شکل می

                                                           
1. active-play 

2. voluntary-play 

3. process oriented-play 

4. self  motivating -play 

5  . Rubin 

6. Nonliterality 

7. Simulating real emotion 

8. Motivation from within 

9. Free choice 
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و  تکرارپذیری، نظم که شامل: هماهنگ با طبیعت و فطرت، بخشندیرا تداوم و تکرار م
 مندی است.لذتو  فرای جبر و اختیار راستا باکمال انسانی،هماهنگی، هم

های کودکان را از ابعاد و جهات مختلف شناسان بازیمتخصصان تربیتی و روان
 مایشین قلیدی، نمادین،اجتماعی، جسمی، درمانی، آموزشی، ت اند: شناختی،بندی کردهدسته

چای و ؛ فالح1251 ؛ دیبا واجاری،1252 ؛ خزاعی و خزاعی،1252تخیلی )صمدزاده،  و
 (. 2011 ؛ ابری،2001 ،2استگنتی ؛2012 و همکاران، 1؛ رایال1286 مطلوبی،

 1560 دهه در که های پرکاربرد و مهم استبازی انواع از های آموزشی یکیبازی

(. 1252 کرد )جعفری، جلب سوی خودبه را رهبران و مدیران آموزشی از بسیاری توجه
 در - دارد نیز سازندگی و آموزشی جنبه ،ای که داردکنندهجود ماهیت سرگرمو با بازی

فرایند  در کودکان -است کتاب خواندن ارزش از بازی بیش به کودک اشتغال موارد برخی
جدید و بهتری را  ذهنی ها و مفاهیممهارت تجارب، آموزشی، هایبازی ویژهبه بازی انجام

 یادگرفتنی را با آرامش و میل و رغبت و بدون مطالب کودکان ،بازی عمل گیرند. درفرامی

 که است بازی نوع آن آموزشی، بازی (.1288)اعظمی و جعفری،  گیرندفشار یاد می

 تعاریف(. 1286 عسگری، و )انگجی شودمی انجام هدف یادگیری به یابیدست منظوربه

بازی متناقض و مبهم هستند، اما دو شکل قطعی از بازی در زمینه آموزشی وجود دارد: بازی 
بازی بدون ساختار،  (.2005)پلگیرینی، 1شده، و بازی ساختارمند یا هدایت2بدون ساختار

کنند میآموزان انتخاب شود و دانشآموزان هدایت میمحور است، توسط دانشآموزدانش
در بازی  (.2011، 9و ساختاریافته ساختار)بازی بی چگونه و چه بازی را انجام دهند

 -شود میرد و فرایند بازی توسط او هدایت ساختاریافته، مربی در مرکز عمل بازی قرار دا
و مربی براساس اهداف برنامه درسی، محتوای علمی و  -محور استیعنی فرایند بازی مربی

، کند )عابدیگذاری میمیزان و راهنمایی و هدایت کودکان را تدوین و پایه ساختار بازی
 و یادگیری شد مطمئن که آموزشی مهم است هایبازی در (.1251زرین، به نقل از  1288
 بازی یک .است شده پنهان درون بازی در یادگیری هایهدف و شده یکپارچه بازی

 طوری که یادگیرنده را در جریان بازی درگیر کندباشد و  جذاب بتواند باید مؤثر آموزشی

                                                           
1. Ryall 

2. Stagnitti 

3. free play 

4. guided or structured play 

5. Free Play and Structured Play 
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در بازی آموزشی باید  همچنین .وجود آورد به فراگیران برای عمل بازی در را الزم انگیزه
(. 1251 )رستگارپور و مرعشی، و روشن باشد رابطه مشخص آموزشی هایهدف بازی و بین

 یادگیری اهداف برنامه درسیوزش و های آموزشی، بیشتر آمکه هدف از بازیاین وجود با
 (.1252 است تا بازی، اما باید جنبه بازی گونه بودن آن حفظ شود)خزاعی و خزاعی،

 هستند، بازی از مستقل کنند خودمی حمایت آموزش در بازی کاربرد از که هایینظریه

به  در یک بازی را یادگیرنده کهاین بدون توانمی باالتر یادگیری سطوح و آموزش در لذا
)اربابی و  داد قرار استفادهمورد را بازی های ماهیتویژگی از معنای تام درگیر کرد تعدادی

 (.1285حقانی، 

جانبه کودکان دارد کاربرد و استفاده با توجه به اهمیت و نقشی که بازی در رشد همه
ن درک تدبستانی نیازمند داشاثربخش از بازی توسط مربیان در فرایند آموزش در دوره پیش

ادراکات آموزگاران از بازی بر تجربیات  های آن است.درستی از مفهوم بازی و مؤلفه
داشتن  .(2010 ایزومی تیلور و همکاران،) یرگذار استتأث هاآنی هاکالسکودکان در 

ی ایجاد تواند براشود، میتعریف روشنی از اینکه بازی چیست و در بازی چه چیزی انجام می
مطالعه مفهوم بازی (. 2012)ساراکو،  کننده و راهنما باشدسازنده کمک محیطی فعال و

درس  ی بازی در کالسدربارهدلیل اختالف در محتوا و زمینه، به مربیان جهت اخذ تصمیم به
های درک مفهوم و مؤلفه (.2009کند )فراست و همکاران، یمکمک و راهنمایی بسیاری 

اره ها دربیا انگیزه ساالن، الزاماتهای بزرگیل ارزشمبازی برای معلمان جهت یادآوری تح
 گاروی،) های کودکان که ممکن است دید ما را نسبت به بازی تغییر دهد مهم هستندفعالیت
1522.) 

 هگرفت انجامی داخلی کمی در این زمینه هاپژوهشاهمیت درک مفهوم بازی  رغمیعل
تا  اندرداختهپنیز به بیان مفهوم بازی از دیدگاه فیلسوفان و مربیان تربیتی  هاآناست که اکثر 

 هایلقکشاورز و .کنندیمی نقش فایاواقعی اجرای بازی  صحنه درکه  ،دیدگاه مربیان مهد
شناختی و های انسان( در پژوهشی به تبیین فلسفه بازی در تربیت سازگار با آموزه1251)

و بازی را، موقعیت تربیتی مناسبی در جهت حفظ عزت و  اندرداختهپشناختی اسالم معرفت
کرامت، ارضای میل ذاتی نیاز به آزادی، ابراز و تخلیه احساسات درونی و هیجانات، 

بندی صحیح شخصیت و شاکله، تحقق ی جمعی و گروهی، شکلهاتیفعالیادگیری 
توسط مربیان صورت  هاتیمحدودکه با توجه به  غیره ی درونی وهاییتوانااستعدادها و 
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( در پژوهشی به بررسی مفهوم بازی در فلسفه جدید 1285کنند. قمی )تعریف می ،ردیگیم
ضمن بیان مفهوم بازی از دیدگاه فیلسوفانی مانند کانت، شیلر،  و معاصر پرداخت.
قد که تمام دریگیمای قرار دارد که بازی در متن فلسفهبیان می ،نیچهو ویتگنشتاین، گادامر 

رفتن از ر تدر برابر متافیزیک ایستاده است و نقش کلیدی در فلسفه جدید و معاصر در فرا
( در پژوهشی به بررسی مفهوم بازی کودکان 1262ه )متافیزیک و سوبژکتیویسم دارد. باقرزاد

ن آ دیدگاه اسالم و اندیشمندان ها نشان داد ازکه یافته ،از دیدگاه مکتب اسالم پرداختند
توان شش فصل مشترک را در مورد بازی بیان کرد: غریزی بودن، عاملی مؤثر در می

یادگیری بهتر، وسیله مهم در آموزش صحیح، افزایش قدرت ابتکار و همکاری و خالقیت، 
 ها(. امعامل مهم رشد طبیعی اند) مؤثر در ساختار شخصیتی کودک، مؤثر در تربیت جسمانی

های آموزگاران آمریکایی و ژاپنی از بازی را ( برداشت2001) نایزومی تیلور و همکارا
 باکه  اندهبرد کاربهالفاظی را »اند که آموزگاران در این دو کشور اند و دریافتهبررسی نموده

 از بازی، هاآنو اینکه ادراکات  «ی متناسب استیهاولزمانه موجود از تکامل آموزش  روح
ها حاکی از این است که آموزگاران ژاپنی بازی این یافته در ارتباط است. هاآن فرهنگ با

گیری برای جهت که این امر یک انددادههای کالس درس را پیشنهاد یطمحکودکان در 
به این شکل  هاآنکه همتایان آمریکایی یدرحالنیازهای گروهی را انعکاس داده است، 

اند افتهیدری قدرت زندگی دهندهبازتاب عنوانبهکان را . مربیان ژاپنی بازی کوداندنبوده
ایی که مربیان آمریکیحال در(، هاآنی هانگرش، امیال و هاآن)پایه و بنیان اساسی احساسات 

گرایش دارند بازی را با رشد کودک مرتبط بدانند. همچنین از مطالعات دریافته شده که 
ار استفاده ساختهای بدونیبازی خود بیشتر از کودکان ژاپنی نسبت به همتایان آمریکای

 کنند.یم
 یک کل از عنوانبه( یکپارچگی بازی و یادگیری را 2006) 1جوهانسون و ساموئلسون

خدمت، به یکپارچگی بازی . مربیان کارآموز ضمناندنمودهدبستانی بررسی یشپی هابرنامه
 فعلداده  تحلیل و یهتجزو در طول  اندبردهبا یادگیری در هنگام کار کردن با کودکان پی 

اوشی، رسمی ک انفعاالت و فعلبین مربیان و کودکان را در سه دسته بیان کردند:  انفعاالت و
ی را جهت اختراع و نوآوری هاچالشو اثرات متقابل روایتی )داستانی(. تعامالت کاوشی 

کان ایجاد یک تالش مشترک بین کود مایل برایتتعامالت روایتی اشاره به  ،گیردیم بردر

                                                           
1. Johansson & Samuelsson 
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 ی آموزگاران که در حالیلهوسبه معموالًرسمی، تعامالت  انفعاالت و فعلو مربیان دارد. در 
ی بندتهدسپذیرد و نوعی از یمصورت  ،تالش برای راهنمایی کودکان به پاسخ صحیح است

که اد نشان د هاهمچنین یافته. اندگشتهاز هم جدا  شدتبهاست که در آن بازی و یادگیری 
کنند یم: کودکان همیشه زمانی که بازی اندکردهمربیان سوئدی مفاهیم زیر را از بازی بیان 

اد دبستان ییشپکودکان از طریق بازی آن چیزی را که در حال حاضر از گیرند؛ یمیاد 
یری را در ری و جنبه یادگتوانند جنبه بازی را در یادگییم هابچهبندند؛ یمکار به اندگرفته

 .بازی تعریف کنند
کشور بازی در سه  هاییدگاهددر پژوهشی به بررسی ( 2010) تیلور و همکارانایزومی

شده  یورآجمعی پیمایشی هادادهتحلیل  و یهتجزسوئد پرداختند که و  متحدهیاالتژاپن، ا
نیز کاربرد بازی به همراه داشته از مربیان در این کشورها شش جنبه را در راستای معانی و 

، 2توانمندسازی، 2منابع و امکانات )احتماالت( ،1یادگیری یندفرا که عبارت است از:
 دهکننسرگرم دهای یادگیری، فعالیت. فراین6کنندهسرگرمفعالیت  ،9کار کودک ،1خالقیت

 .اندظاهرشدهها یلتحلکه در خالل این  اندبودهی عمومی بازی هاجنبهو خالقیت، 
ن اما در مورد مربیا انددادهی احتماالت ارتباط جنبهآموزگاران ژاپنی و سوئدی بازی را به 

آمریکایی به این شکل نیست. موضوع بازی همچون کار کودک در تصورات مربیان 
ی بهجنسوئدی نمایان شده است اما در میان مربیان ژاپنی نمایان نشده است.  وآمریکایی 

ی بازی آموزگاران ژاپنی را از دیگران متمایز نموده است. آموزگاران ژاپنی و سازتوانمند
ان که همتاییدرحال اندنمودهسوئدی پیشنهاد بازی ساختارمند را برای کودکان گزارش 

 . اندندادهاین پیشنهاد را  هاآنآمریکایی 

و تعریف  فلسفهیابی به یک ( در پژوهشی به بررسی عناصر بازی جهت دست2011) ابری
دهد و یم ارائه آن از تعریفی بازی، پویای ویژگی گرفتن نظر در برای بازی پرداخت و با

 نظر رد بازی برای ثبات اساسی و قدرت فهم، لذت، گیری،غافل بینی،پیش عنصر شش

                                                           
1. process of learning 

2. source of possibilities 

3. empowerment 

4. creativity 

5. child’s work 

6. fun activities 
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 پرداخته بازی عقالنی و فیزیکی عاطفی، ابعاد برخی مورد در مطالعه به همچنین و گیردمی
 .است

جود وهای بازی دارد و عدمبا توجه به نقش و اهمیتی که درک مربیان از مفهوم و مؤلفه
 در پژوهش حاضر به درک است،گرفته  هایی که در این زمینه در داخل کشور انجامپژوهش

های شهر از دیدگاه مربیان مهدکودک کودکمفهوم بازی و نوع بازی کاربردی در مهد
 دو سؤال اصلی مبنای پژوهش قرار گرفت: ،در جهت تحقق این اهداف. پرداخته شدتهران 
  بازی چیست؟ .1
 خود توضیح دهید؟ ها در کالسیبازراجع به .  .2

 روش
 باشد. جامعه پژوهش مربیان مراکزمی پدیدارشناسیاز نوع  این مطالعه یک پژوهش کیفی

هدف بود و افرادی گیری مبتنی بر تهران بود. روش نمونه شهر دبستانیمهدکودک و پیش
 ،-با آگاهی از اهداف و اهمیت پژوهش -)شرکت داوطلبانه که معیارهای موردنظر محقق

 نتخابعنوان نمونه پژوهش امدرک تحصیلی لیسانس( را داشتند به ،سال و بیشتر 9سابقه کار 
ه ه ادامتمایل بکنندگان در طول مطالعه اجازه داشتند که در صورت عدمند. کلیه شرکتشد

همکاری در پژوهش از مطالعه خارج شوند. تعیین زمان و مکان مصاحبه هم از سوی 
رفتن اجازه با تائید و گ ،صوتی فرایند مصاحبه گرفت همچنین ضبطکننده انجام میشرکت

کنندگان انجام شد. فرایند گزینش افراد تا زمانی ادامه پیدا کرد که در جریان از مشارکت
ها ادامه یافت تا حصول آوری دادهه جدیدی پدیدار نشد یعنی جمعکسب اطالعات هیچ داد

 نفر رسید. 22کنندگان به نهایت تعداد مشارکتها ادامه یافت و دراشباع نظری داده
که در  شده ساختاریافته طراحیصورت عمیق و نیمهبهمصاحبه : فرایند اجرای پژوهش

فرایند مصاحبه با پرسیدن سؤاالت اصلی  گرفت.آن دو سؤال اصلی پژوهش مدنظر قرار 
انید تومانند می نهگراشروع شد و در ادامه مصاحبه در حین دو سؤال اصلی از سؤاالت کاوش

 و دقیقه متغیر بود 60-29باره بیشتر توضیح دهید؟ استفاده شد. مدت مصاحبه بین این در
ری و در قالب مفاهیم عمده آوری، ثبت، کدگذاماه جمع 9ها در طول یک دوره فشرده داده
 بندی گردید. دسته
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( استفاده شد. ابتدا همه 1582)1های کالیزیها از روش تحلیل دادهبرای تحلیل داده
بار خوانده شد تا مفهوم متن مصاحبه کامالً درک و  دقت چندشده به مطالب ثبت و ضبط

سؤاالت و هدف پژوهش از در مرحله دوم عبارات و جمالت مهم در ارتباط با  .فهمیده شود
انجام شد که طی آن مفهوم عبارات  2در مرحله سوم فرموله کردن معانی ،متن استخراج شد

هایی که ساختار مهم توضیح داده شد. در مرحله چهارم تمام معانی فرموله شده در مقوله
تم  هایبندی شدند. در مرحله پنجم خوشههستند گروه 2های تمفردی از خوشه به منحصر

ها این مطالعه در های تم مجزا را تشکیل بدهند. با ادغام تمام تمباهم ادغام شدند تا سازه
ها انجام شد در مرحله ششم تقلیل یافته .ساختار کلی پدیده موردنظر استخراج شد ،همدیگر

آمیز از کل بخش زدوده شد و درنهایت واسطه آن توضیحات زائد، نامناسب و اغراقکه به
حت ها صکنندگان رسانده شد و آنها به اطالع مشارکتنتایج انجام شد و یافته 1یابیراعتبا

 (.1251مهر و همکاران، )خجسته کردندها با تجربیات خود را تائید نتایج و مطابقت آن

حت کنندگان در تائید صبرای اطمینان از صحت و پایایی پژوهش از بازنگری شرکت
نندگان کمفاهیمی که از دیدگاه شرکت .شده استفاده شد استخراجها و مفاهیم محوری داده

ها عالوه گردید. برای بازنگری ناظرین متن برخی از مصاحبهبیانگر دیدگاه آنان نبود اصالح 
 52-82بررسی قرار گرفت که  نفر از متخصصان پژوهش کیفی مورد 2بر محقق توسط 

 ود داشت. همچنین برای بررسی قابلیت انتقالشده وج درصد توافق در میان نتایج استخراج
 رهنگی،لحاظ اجتماعی، ف شده که از کنندگانی استفادههای دیگر از شرکتنتایج به گروه

 اقتصادی و رشته تحصیلی متفاوت بودند.

 هایافته
نفر علوم  8) رشته تحصیلی متفاوت بودند 6سال و از  25کنندگان میانگین سنی شرکت

میانگین  ،نفر فیزیک( 1 نفر ادبیات، 1 نفر الهیات، 2 نفر مدیریت، 2شناسی، روان نفر 9تربیتی، 
 لحاظ قومیتی و سکونتی از تنوع برخوردار بودند. سال بود و از 8ها سابقه خدمت آن

 

                                                           
1. Colaizzi 

2. formulation of meanings 

3. theme 

4. validation 
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 سؤال اول: بازی چیست؟
ایی اول منجر به شناس سؤالتحلیل متن مصاحبه درباره  و یهتجزاز  آمده دستهای بهداده

تم و یا  مضمون اصلی، 9یه فرعی و مادرونمقوله یا  ،2مضمونیرز 16؛ 1کد اولیه 296
 یه اصلی شد.مادرون

 اول سؤالی هادادهاز تحلیل  شده آشکارمضامین اصلی و فرعی . 1 جدول

 مضامین فرعی مضامین اصلی
تعداد 
 کدها

 61 یاپردازیرؤی؛ جاندارپندارنمادین؛ های فعالیت تخیل

 انگیزیجانه
 ، نشاط و شادمانی؛ سرگرمی؛ احساس خوشایندی؛ امیدواری؛بخشلذت

 آرامش
92 

 19 بازیکنان بین بازی؛ همکاری انجام در روانی و جسمی درگیری درگیری فعال
سیالیت 

 قانونمندی
ی قوانین و کاردستییر؛ تغقابلحال منعطف و  ینع درقوانین مشخص و 

 انجام بازیچگونگی 
22 

 60 اجتماعی، شناختی، عاطفی؛ کشف و خلق هدفمندی؛ رشد فرایند یادگیری

شامل  کنند کهبازی اشاره می درکنندگان در پژوهش حاضر به تخیل تخیل: مشارکت
امل ها شکه هرکدام از این مقوله ،شد یاپردازیرؤی و جاندارپندارنمادین، های مقوله فعالیت

های نمادین و جاندارپنداری کدهایی مرتبط با مقوله خاص خود است. در زمینه فعالیت
 زادپنداری اشاره کرد. همو  بازیتوان به آدمک خیالی، حرف زدن با اسبابمی

 ولقزادپنداری به نقلعنوان نمونه در زمینه فعالیت نمادین، جاندارپنداری و همبه
ها زمانی که دارن بازی بچهبیشتر » :2شود. شمارهاشاره می 11و  2 ی شمارهکنندهمشارکت

هایی که انجام میدن زنن و دوس دارن تو بازیشون حرف میکنن با خودشان و یا وسایلمی
ها با بچه ،تو بازی» :11شماره«. های معروف رو ایفا کننیا شخصیت هانقش قهرمان

دن که می هایپرسی که این چیه پاسخسازند که وقتی ازشون میهایی را میوسایلشون شکل
د یا یه عروسکو کننعنوان یه هواپیما استفاده میبینی نیست. تو بازی از یه چوب بهپیشقابل

 «.کنن واقعاً مادرش هستنگیرن و فکر میعنوان بچشون میبه
انگیز بودن بازی اشاره کنندگان در پژوهش حاضر به هیجانمشارکت انگیز:یجانه

 ، نشاط و شادمانی، سرگرمی، احساس خوشایندی،بخشلذتهای کنند که شامل مقولهمی

                                                           
1. initial code 

2. category 
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ها شامل کدهایی مرتبط با مقوله خاص شد. که هرکدام از این مقوله آرامشو  امیدواری
حس شاد بودن از انجام بازی، تمایل به  توان بهخود است. در زمینه نشاط و شادمانی می

 اشاره کرد. شور و شوق و لذت قلبی از انجام بازی تکرار بازی،
های هکنندمشارکتقول عنوان نمونه در زمینه شور و شوق و حس شاد بودن به نقلبه
کنن از انجام اون کیف ها وقتی دارن بازی میبچه» :11شماره. شوداشاره می 16و  11 شماره

وبه ون خها تو زمان بازی حالشبرن. اگر دقت کنی بچهکنن خوشحال و شادن و لذت میمی
 :16شماره «. ذوق رو دید و رفتارها و حالت صورتشون این شوق و پرانرژی هستن، میشه از

و بوجود میاره که این حسو فقط تو بازی میشه از ر لذت درونینشاط و  ها یهبچهبازی برای »
شن مخصوصا زمانی که بازی را انجام بدن که اونا از انجام بازی خوشحال می ها دید.بچه

دوسش دارن و یا خودشان آونو انتخاب کنن طوری که بعد از پایان بازی خیلی دوس دارن 
 «تکرار کنن ی رودوباره اون باز
کنندگان در پژوهش حاضر به درگیری فعال کودکان در بازی مشارکت فعال: درگیری

 نبی بازی و همکاری انجام در روانی و جسمی های درگیریکنند که شامل مقولهیاشاره م
ها شامل کدهایی مرتبط با مقوله خاص خود است. در بازیکنان شد. که هرکدام از این مقوله

 تفاوت نبودن در بازی، تحرکتوان به بیبازی می انجام در روانی و جسمی زمینه درگیری
 درگیری فکری و ذهنی در بازی اشاره کرد.  و در انجام بازی

ای هکنندهمشارکتقول نقل تفاوت نبودن بهک در بازی و بیعنوان نمونه در زمینه تحربه
وقتی است دقت کنی  کارهکودک در بازی همه: »12 شود. شمارهاشاره می 12و  5 شماره

شی که در بازی داره را صورت کامالً جدی وظایف و کارای نقکنه بهبازی می کودک داره
بار  1بار بابا میشه  1کنه خودش وسایلشو میاره، تن صداشو عوض می ده،خودش انجام می

های دونید ما بازیخوب خودتون می» :12شماره. «مامان میشه و از انجام بازی لذت می بره
ود ولی میشه گفت تقریباً تو همه بازی خ غیرهمختلفی داریم مثل بازی فکری، حرکتی و 

 کنند همشبازیه و در فرانید انجام بازی روح و جسم خودشو درگیر می هکودک همه کار
 «.کنهرؤیاپردازی می زنه و کلی همپره، کلی حرف میبه این ور و اونور می

 کنندگان در پژوهش حاضر به سیالیت قانونمندی بازی: مشارکتسیالیت قانونمندی
ازی کاری کردن بدست حال متغیرعین های قوانین ثابت درکنند که شامل مقولهاشاره می

ها شامل کدهایی مرتبط با مقوله خاص خود است. در زمینه کدام از این مقوله هرشد و می
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 و توان به تغییر در روند بازی)از اول تا انتها توسط کودکان(کاری کردن بازی میدست
 سط خود کودک در جریان بازی اشاره کرد. ساختن قانون تو

)از اول تا انتها توسط کودکان( و ساختن  عنوان نمونه در زمینه تغییر در روند بازیبه
اشاره  16و  8 های شمارههکنندمشارکتقول قانون توسط خود کودک در جریان بازی به نقل

ن و دفرعی بازی تغییراتی میاگر دقت کنی در بازی کودکان در قوانین » :8. شمارهشودمی
یشه تی مسازند طوری که واقعاً کار سخای از خودشون برای بازی میقاعده مواقعدر بعضی 

ه شمار. «ها تمام قواعد اونو رعایت کننها از اول تا آخر بازی بچهانجام یه بازی با بچه در
تماً ظر بگیریم و بگیم حقاعده خشک و ثابت بیرونی برای بازی در ن 1نظر من نمیشه  از» :16

باید اینا باشه چون خیلی از قوانین بازی تو جریان خود بازی توسط کودکان درست میشن و 
بریم و ه کار میهای خاصی تو کالس باینم بگم درسته که ما بازی را برای یادگیری هدف

 جرای بازیقوانین و مراحل خاص خودشو داره ولی این قوانین تو فرایند ا هاخود اون بازی
 .«شناز اول تا آخر بازی بارها عوض می

کنندگان در پژوهش حاضر به فرایند یادگیری در مفهوم بازی مشارکتفرایند یادگیری: 
هدفمندی؛ رشد اجتماعی، شناختی، عاطفی؛ کشف و  هایکنند که شامل مقولهاشاره می

ر د با مقوله خاص خود است.ها شامل کدهایی مرتبط کدام از این مقوله شد. که هرمی خلق
های اجتماعی، حس توان به کسب مهارتشناختی و عاطفی می زمینه رشد اجتماعی،

 شناخت خود اشاره کرد. و کنجکاوی، تفکر
قول های اجتماعی و حس کنجکاوی به نقلعنوان نمونه در زمینه کسب مهارتبه

نظر من تو دل بازی هر  از» :15 شماره .شوداشاره می 21و  15 های شمارههکنندمشارکت
در  هاچهبگروهی  یهایبازتو اکثر بینید بازی که باشه یادگیری وجود داره دقت کنی می

. شماره «گیرنحال یادگیری هستن و مهارت تعامل با دیگران و پیدا کردن دوست را یاد می
ل رن هم مسائیگها در بازی همیشه در حال یادگیری هستن هم چیزای خوب یاد میبچه» :21

شه صورت کامل نمیهمنفی که ما باید مواظب باشیم جنبه منفی خیلی کم باشه چون ب
رباره آموزان حس خوبی دکنه که دانشبازی کمک میکنترلش کرد در زمینه جنبه مثبت، 

نفسشون افزایش پیدا کنه همچنین حس کنجکاویشون ه خودشان داشته باشن اعتماد ب
 «.کنهتحریک می
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 سؤال دوم: راجع به بازی در کالس خود توضیح دهید؟
ایی دوم منجر به شناس سؤالمتن مصاحبه درباره  تحلیل و مده از تجزیهدست آ های بهداده

یه مادرونتم و یا  مضمون اصلی، 2یه فرعی و مادرونمقوله یا  ،مضمونیرز 6کد اولیه؛  92
 اصلی شد.

 دوم سؤالی هادادهاز تحلیل  شده آشکارمضامین اصلی و فرعی  .2جدول 
 تعداد کدها مضامین فرعی مضامین اصلی

 20 یزی قبلیربرنامهبدون  محوری،شاگرد بازی بدون ساختار
 22 شده زییربرنامهید بر یادگیری، تأک محور، هدفمند،مربی بازی ساختارمند

بیان  ون ساختار درکنندگان در پژوهش حاضر به بازی بدمشارکت :بازی بدون ساختار
 بلییزی قربرنامهبدون و  محوریشاگرد هایکنند که شامل مقولهاشاره میبازی در کالس 

ها شامل کدهایی مرتبط با مقوله خاص خود است. در زمینه شد. هرکدام از این مقولهمی
کاره در بازی بودن توان به آزادی انتخاب بازی توسط کودک و همهمحوری میشاگرد

 ره کرد.اشا
 هکاره در بازی بودن بکودک و همهعنوان نمونه در زمینه آزادی انتخاب بازی توسط به

در کالس من بعضی » :12 شماره. شوداشاره می 10 و12 های شمارههکنندمشارکتقول نقل
ها میرن آزادن هر بازی را که دوست دارن انجام بدن. تو این روز بیشتر بچه هاروزها بچه

 :10 شماره«. دنانجام می رو شونسراغ وسایل بازی که تو مهد هست و با اونا بازی دلخواه
انجام بدن اون روز من برای بازی رو زادن هر بازی دوس دارن آها روز بچه 1در طول هفته »

ن ها هستم که تو بازی که خودشوی خاصی ندارم و بیشتر کنار بچهریزتو کالسم برنامه
 «.انتخاب کردن اگر کمکی خواستن کمکشون کنم

ازی ساختارمند در بیان ب کنندگان در پژوهش حاضر به بازی: مشارکتبازی ساختارمند
 و ید بر یادگیریتأک محور، هدفمند،مربی هایکنند که شامل مقولهاشاره می در کالس

ها شامل کدهایی مرتبط با مقوله خاص خود شد. هرکدام از این مقولهمی شدهیزیربرنامه
 توان به انتخاب بازی توسط معلم و کنترل محیط اشاره کرد.محوری میاست. در زمینه مربی

قول نقل بازی توسط معلم و کنترل محیط به عنوان نمونه در زمینه انتخاببه
با توجه به نوع برنامه آموزشی که » :1 شماره. شوداشاره می 2 و 1 های شمارههکنندمشارکت
ترین خودم مناسب ها بایدکار به بچه کار(، من برای آموزش موضوع واحد )واحد مهد داره
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ها ر بچهانتخاب کنم که بیشت ایکنم بازیریزی کنم و تمام تالشمو میبازیو انتخاب و طرح
نجام ها تمایل زیادی به ااز بچه یکنم تعدادازی را اجرا میدوس داشته باشن ولی باز وقتی ب

کنن را خودم انتخاب ها اجرا میهای که در مهد بچهبیشتر بازی» :2 شماره «. اون بازی ندارن
ونم با تها خودشون انتخاب کنن چون من نمیهای خیلی کمی هستش که بچهکنم. بازیمی

و باید حواسم باشه بچه تازی را انتخاب کنم همچنین ه هر بتوجه به هدفی که واحد کار دار
 «.زمان یازی به سمت اون هدف واحد کار پیش برن

 گیریبحث و نتیجه
های آن از دیدگاه مربیان پژوهش کیفی حاضر به بررسی درک مفهوم بازی و مؤلفه

رنامه بها و ترین و اثرگذارترین روشبازی یکی از مهم های شهر تهران پرداخت.مهدکودک
که مفهوم بازی تحت تأثیر عنصر فرهنگ  جاآن آموزشی در دوره اولیه کودکی است و از

شود مربیان قرار دارد داشتن درک درست از ماهیت بازی و انواع آن در جامعه باعث می
جانبه دبستانی و مهدکودک محیطی سازنده و خالق را برای رشد همههای پیشدوره

ها نشان داد مربیانی که درصحنه اجرای واقعی بازی کودکان، افتهکودکان فراهم آورند. ی
 ،پنج مؤلفه تخیل پیونددهنده نظر و عمل در موقعیت آموزشی هستند مفهوم بازی را در

های هیادگیری بیان کردند. مؤلف قانونمندی و فرایند سیالیت، انگیزهیجان ،درگیری فعال
های متخصصان در زمینه مفهوم بازی با دیدگاهسویی و تضادی که شده ضمن هم شناسایی

گرا به مفهوم بازی را با ترکیب نظریه و عمل در محیط و مند و بافتدارند نگاهی زمینه
یری در شده مؤلفه فرایند یادگ کنند. از بین مضامین شناساییموقعیت واقعی آموزش بیان می

با  توان گفتکه میحالیها توسط متخصصان مورد غفلت قرارگرفته درسایر پژوهش
یری ترین فرایند یادگعنوان طبیعیبازی به ،شناسی کودکرویکرد ویژگی رشد و روان

راحتی بازی و یادگیری کودک را از هم توان بهشود طوری که نمیکودک لحاظ می
 تفکیک کرد.

 ،تخیل: این مضمون بیانگر این است که بازی عمل یا فعالیتی است که ویژگی تخیل
ه اشیاء یا شود کهای عالی ذهن گفته میگونه فعالیتخشی از فرایند آن است. تخیل به آنب

 ،دیگر عبارت های حسی بهره بگیرد. بهکند بدون اینکه از دادهحوادثی را در ذهن خلق می
آورد که هایی درمیها را به شکلکند و آنای را ایجاد میذهن هنگام تخیل روابط تازه
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 از یکی (. تخیل1252)خزاعی و خزاعی،  ها برخورد نداشته استگز با آنتر هرپیش

 استفاده (. با1252 )پارسامنش و قرامکی، است سنی هدور مهم کودکان در این هایویژگی

تغییر  است درونشان در آنچه مطابق را هاواقعیت ای کودکان توانایی دارندقوه چنین از
 تفکر توان که های اولیه کودکیسال در کودکان .(1251)طباطبایی و همکاران،  دهند

 خود پردازخیال صافی ذهنی از را هایشانیافته یههم د،منطقی در کودکان وجود ندار

 ثابت، و منجمد واقعیتی اما نه پذیرندمی واقعیت عنوانبه را آن و برآیند دهندمی عبور

 مجدداً جریانی با اندک که دوامکمو  گذرنده خیالشان و وجود چونواقعیتی هم بلکه

 (.1252)تارانی،  یابدمی تغییر و دهدقرار می جدید هاییافته معرض در را نو خود از
را  هاو پدیده اشیا پنداری،جاندار به اعتبار » مرکزگراخود «در این مرحله کودک

پنداری عبارت است از گرایش کند. جاندار ارتباط برقرار هابا آن تواندمی و انگاردمی زنده
 (. در1280پور و طالبیان، )موسی جان استکودک در زنده و هوشیار دانستن موجودات بی

است.  فایدهبرکشیم، بی خود فکری سطح به را کودک در اینکه سعی ی،شرایط چنین
نزدیک  او تفکر را به طرز خود کنیم سعی که است این ساخته است ما از که کاری تنها

 (.1252سازیم )تارانی، 
 ، کهازیسگریزی است یعنی با عنصر وانمودهای بازی واقعیتترین ویژگییکی از مهم

ویژه مر بهاین او های بازیکن همراه است به معنای برهم ریختن واقعیت برای انطباق با رغبت
وبین )ر دمصداق دار ،دبستانی استهای اصلی دوره پیشهای نمادین که از ویژگیدر بازی

را که با آن عمل  ء(. در بازی نمادی کودک شی1250به نقل از هیوز،  ؛1582 و همکاران،
 (.1250 )انگجی و عسگری، کنددیگر می ءدهد را جایگزین یک شیخاصی را انجام می

ا نیروی دهد و بها پرواز میهای نمادین پرنده اندیشه را به دوردستکودک با استفاده از بازی
اتی ن تغییرآکند و در ود اشیاء و موجودات موردعالقه را در برابر خویش حاضر میتخیل خ

 کندهای نمادین خود فعال میبازیها را با اسبابگاه آندهد تا مناسب بازی او شوند و آنمی
 های متخصصانی چون اریکسونچنین برداشتی از بازی با دیدگاه (.1252)خزاعی و خزاعی، 

(؛ ایزومی تیلور 1251) هایقل(؛ کشاورز و 2008) (؛ شیپلی1251، از میرزاخانیبه نقل  ؛1590)
( در زمینه مفهوم بازی 1250، به نقل از هیوز ؛1582) (؛ روبین و همکاران2010) و همکاران

 است.متناسب 
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فعال: این مضمون بیانگر این است که کودکان در فرایند بازی نقش اصلی را  درگیری
های بازیو از همه ابعاد درگیر در عمل بازی هستند و همچنین با وسایل و یا همد نعهده دار بر

الگوی »عنوان ( بازی را به1892-1282د. فروبل )ند در تعامل و مشارکت باشنتوانخود هم می
گیرند ودکان در طی بازی فعاالنه یاد میکوی معتقد بود  .برگزید «آموزشی و برنامه درسی

های وانمودی و زمانی که مشغول بازی آمورند و درهای خود میاز بازیو بیش از هر چیز 
ر نوعی ها درگیکه آن ها در مؤثرترین وضعیت قرار دارد، چرایا تجسمی هستند، یادگیری آن

(. بازی فعال مستلزم عمل کردن به اشکال 1252دیده، )به نقل از جهان تفکر عمیق هستند
(. در 2008)شیپلی،  ها یا محیطی استا مواد، افراد، ایدهجسمانی، کالمی، تعامل روانی ب

نی و یا لحاظ جسمانی، روا بازیکن باید در فرایند بازی شرکت داشته باشد و باید از ،بازی
 ت باشدتفاودهد بیدو درگیر در بازی باشد نه اینکه منفعل یا نسبت به آنچه روی می هر

حرکتی  –کودک در بازی نیازهای حسی (.1250 هیور،به نقل از ؛ 1582 )روبین و همکاران،
ای منطقی تخلیه گونهشده در درون خویش را بهسازد و انرژی غنیخود را برآورده می

 بلکه باعث پویایی رفتارش دهدمیآرامش روحی او را افزایش  تنهانهکه این عمل  نمایدمی
-چنان در کار خود غرق میی آن(. کودک در هنگام باز1285شود )محمّداسماعیل، مینیز 

 (1251 )میرزاخانی، کند که تنهاستکند و احساس میشود که وجود دیگران را فراموش می
هایش را به آزمایش بگذارد، بدون دهد تجربه کند و تواناییبازی به کودک فرصت می. 

چنین  (.1559که مجبور باشد مسئولیت کامل اعمال خود را به عهده بگیرد )وانگ، آن
 ،به نقل از میرزاخانی ؛1590) های متخصصانی چون اریکسونبرداشتی از بازی با دیدگاه

دیده (؛ جهان1250، به نقل از هیوز ؛1582) (؛ روبین و همکاران2008) شیپلی (؛1251
 است. ( در زمینه مفهوم بازی متناسب1251) هایقل(؛ کشاورز و 1252)

ر این است که بازی عمل یا فعالیتی است که در آن بازیگانگیز: این مضمون بیانگر هیجان
و احساس خوشایند دست پیدا  شادمانی های لذت، نشاط، سرگرمی،از انجام آن به حالت

 شدید و کوتاه ارگانیزم به یک موقعیت غیرمنتظره د. هیجان به معنای واکنشی کلی،کنمی
به نقل از احدی و  ؛1551یزارد، حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشایند است )ا همراه با

 و دوبعدی شامل بار ساختاری هیجان برای نظری، هایمدل (. در1250خوئینی، 
 شدت خوشایندی یا ناخوشایندی بودن احساسات اند. بار هیجانی اشاره بهقائل برانگیختگی

یعنی محرک  کندسازی اشاره میشدت فعال که برانگیختگی بهحالی منفی( دارد درو )مثبت 
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به  ؛1555 )فلدمن بارت و راسل، بخش استکننده یا آرامشآور، پریشانتا چه حد هیجان
 آن در که است ای(حالتی )درجه (. همچنین لذت1252نقل از مخلصین و همکاران، 

بافت  یک در را بخشیلذت یا خرسندی و شادی، خوشحالی احساس خوب، شخص
ذاتی و طبیعی است و اغلب به خاطر  فعالیتیبازی (. 2011 )وحید و احمد، )موقعیت( دارد
 ایگونههبیعنی  باشد، یبرای رسیدن به چیز دیگر ایوسیلهکه تا آن ،شودمیخودش انجام 

 بازیگر که شرایطی (. در1259 )محمدی، بخش داردتو حالتی لذّ خودانگیختهاختیاری و 

 عنصر نباشد، نکردن یا کردن بازی برای انتخاب حق دارای و باشد کردن به بازی مجبور

 (. بازی1252 دانست )فریمانی، بازی را آن تواننمی دیگر و شودمی گرفته از بازی شادی
 عنوانبه را آن تواننمی وگرنه ببرند لذت آن انجام از بایستی کودکان باشد خوشایند باید

چنین برداشتی از  (.1250 به نقل از هیوز، ؛1282)روبین و همکاران،  گرفت نظر در بازی
به نقل  ؛1590) (؛ اریکسون1551) مانند اسکیل و همکاران یهای متخصصانبازی با دیدگاه

به نقل از  ؛1582) (؛ روبین و همکاران2008) (؛ شیپلی1522) (؛ گاروی1251 ،از میرزاخانی
( در زمینه 2011) (؛ ابری2010) (؛ ایزومی تیلور و همکاران1252) دیده( ؛ جهان1250، هیوز

 .است ازی متناسبمفهوم ب
یازمند اینکه انجام بازی ن وجود سیالیت قانونمندی: این مضمون بیانگر این است که با

ها همیشگی و ثابت نیستند و قاعده و قانون خاصی است ولی این قوانین و قاعده وجود
حل مرا یر داده و حتی اجرا وتوانند آن قوانین را در بافت و فرایند انجام بازی تغیکودکان می

ندی است و مهای اصلی بازی نزد ویتگنشتاین قاعدهیکی از ویژگی آن را دستکاری نمایند.
حال  عین (. در1285)ویتگنشتاین،  کندمندی در بازی بیان میرا مبنای قاعده« تکرار»

وان آن را تپذیری قوانین بازی نیز توجه دارد. چیزی که شاید بویتگنشتاین به انعطاف
ظر وی ن اند اما بدون تغییر نیستند. ازهای بازی اگرچه ثابتنامید. قاعده« مندی سیالقاعده»

چند  کند که هرو قواعد مشترک نیستند. وی اشاره می« قاعده خودش را دارد»هر بازی 
باید  یحال قاعده است و باز هر پذیر و دارای استثنا باشند اما بهممکن است قواعد بازی خلل

ه، دید)جهان چند نه سخت و محکم بلکه سیال و دارای استثنا براساس آن عمل کند، هر
گوید که ناشی از تقابل میان بازی در شکل ویتگنشتاین از دو نوع بازی سخن می .(1252

معمولی و عملی و شکل ناب آن است. بازی در شکل ناب خود در قواعد هیچ ابهامی ندارد، 
اگر در قواعد ابهامی وجود  اما باز هم بازی،» گونه است؟ولی خود آیا ایناما در شکل معم
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این یعنی »، «شاید اسمش را بازی بگذارید اما بازی کاملی نیست« »داشته باشد، بازی نیست
اسمش را بازی  باید ما» «هایی دارد ولی آنچه من بدان توجه دارم بازی ناب استناخالصی

آن ابهام وجود دارد(، فقط آرمان چشم ما را خیره کرده و بنابراین بگذاریم )اگرچه در قواعد 
کنند و قواعد بازی تنها افراد را راهنمایی می. «بازی را ببینیم توانیم کاربرد واقعی واژهنمی

ها را تغییر دهد واند آنتها پایبند بماند و میتواند به آنکننده نیستند. بنابراین بازیگر میتعیین
حال قاعده باید قاعده بماند و بازی براساس  هر اما به (.1285 ویتگنشتاین،) ازی نمایدیا بازس

سخت، بلکه به بازیگر امکان تحرک بدهد. بازی در جریان  و آن عمل کند، هرچند نه سفت
، یدهد)جهان شونددار نقشی میاست به همین دلیل قواعد آن نیز در جریان بازی هر بار عهده

دیده (؛ جهان1522) مانند گاروی یهای متخصصانن برداشتی از بازی با دیدگاهچنی (.1252
 ( در زمینه مفهوم بازی متناسب است.1285) (؛ ویتگنشتاین2011) (؛ ابری1252)

ادگیری عنوان یک فرایند یها بازی را بهفرایند یادگیری: این مضمون بیانگر این است آن
 باشدحالت برای کودکان جهت یادگیری میبازی بهترین  اند.و رشد درک کرده

نیاز برای یادگیری موردتوجه است: عنوان یک پیشبازی اغلب به (.2005)موریسون، 
استفاده آگاهانه از بازی برای بهبود رشد و یادگیری هرکدام از افراد اغلب باید در »

بخش مهمی از (. بازی 2011 )آژانس ملی آموزش،« دبستانی ارائه شودهای پیشفعالیت
ند، رشد گیرشوند، یاد میها از طریق بازی سرگرم میآن .دهدتشکیل می زندگی کودکان را

 کنندآموزند و فرصت شناخت دنیای پیرامونشان را کسب میکنند، رفتارهای جدید میمی
کند که در طول بازی کودکان یادگیری وجود دارد ( اشاره می2001(. ماتو )1251)زرین، 

تواند می هاشوند رشد فکری آنهای بامعنی و صحیح درگیر میبازی نی که کودکان درو زما
یابد. تجربه بازی بهترین راه برای گسترش تکامل است بازی باعث تقویت تفکر  ءارتقا

 توانند موردگیرند که چطور میکودکان از طریق بازی، یاد می (.2001)ساراچو،  شودمی
ود، های دیگران برای رفع نیازهای خشوند و نسبت به میزان تواناییپذیرش افراد گروه واقع 

(. بازی نباید همیشه سرگرمی محض باشد بلکه باید 2005)کوپر و همکاران،  گردندآگاه می
طور غایت بازی است، همان رسد هدفمندی ناظر به(. به نظر می1222)کانت،  هدفمند باشد

 آدمی به کار رود استعدادهای یا پرورش حواس باگوید برای آموزش، که خود کانت می
ها سری مواد و ابزارها و یا یک عده از همبازی(. بازی که معموالً با یک1252ه، دید)جهان

رصتی ها، دانش قبلی و فرایندهای شناختی به فگیرد، با برانگیختن توجه به مهارتصورت می
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نشان  ( خاطر2000ف و کسبرگو )(. کاب1259 )محمدی، شودبرای یادگیری تبدیل می
شده است  اند که بازی قطعاً تنها روش یادگیری کودکان نیست، اما بارها و بارها ثابتساخته

هایی روشی مؤثر برای یادگیری است.این ارتباط بین بازی و یادگیری در پژوهش ،که این راه
یک رویکرد تواند بخش محوری از دهند چگونه بازی میریشه دارد که نشان می

 (.2011ساموئل، پراملینگ )پراملینگ و  محور باشدیادگیری
(؛ 2009) چون جانسون و همکارانهم یهای متخصصانچنین برداشتی از بازی با دیدگاه

(؛ جوهانسون و 1262) ه(؛ باقرزاد1251) هایقل(؛ کشاورز و 1288) اعظمی و جعفری
 ( در زمینه مفهوم بازی متناسب است.2010) تیلور و همکاران(؛ ایزومی2006) ساموئلسون

مضمون اصلی تحت  2سؤال دوم منجر به پیدایش در مورد ها تحلیل و کدگذاری یافته
 عناوین بازی بدون ساختار و بازی ساختارمند شد.

آموزان محور است، توسط دانشآموزبازی بدون ساختار: بازی بدون ساختار، دانش
کنند چگونه و چه بازی را انجام دهند. در این ن انتخاب میآموزاشود و دانشهدایت می

کنند، را هدایت میها بازی که بچهبازی فضایی برای خالقیت و تخیل زیاد وجود دارد. وقتی
(. 2011ساختار و ساختاریافته، ) بازی بی شود، بازی بدون ساختار نامیده میاغلب آن بازی

برحسب میزان خالقیت خود در هر جا که باشند، بازی خودانگیخته را کودکان خردسال 
 گیرد. ویژگی دیگرهای خود کودکان الهام میها و تعجبها از خواستهکنند. بازیاجرا می

چیزهایی که در  این نوع بازی آن است که کودکان توانایی آن را خواهند داشت به همه
ت أها نشذهن خالق آن اند ازشان است. هرگونه شخصیت و نقشی را که مایلادسترس

های بدون ساختار در بازی .(1251به نقل از زرین، ؛ 1288)عابدی،  گیرد، نسبت دهندمی
د و کودک با رشد احساس در خو دبستانی عنصر اصلی در بازی کودکان است.سنین پیش

هان با افراد بیشتری از خانواده و ج دکنروست و بسیار تالش میدرباره جهان پیرامونش روبه
کیان، ) تر انجام دهدای را در اجتماعات بزرگهای داوطلبانهپیرامون خود آشنا شود و فعالیت

 ؛1288) (؛ عابدی1251) مانند کیان یهای متخصصانچنین برداشتی از بازی با دیدگاه (.1251
( 2010) ایزومی تیلور و همکاران ؛(2001ایزومی تیلور و همکاران ) ؛(1251، به نقل از زرین

 در زمینه بیان بازی در کالس متناسب است.
بازی ساختارمند: در بازی ساختاریافته، معلم در مرکز بازی است و بازی توسط او 

های اجتماعی حدود راهنمایی را شود معلم براساس محتوای علمی یا مهارتراهنمایی می
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هایی هی آن در روشدنوسیله سازماکند. وظایف معلم کنترل محیط بازی بهگذاری میپایه
منظور یادگیری محتوای خاصی است. این بازی آموزان بههایی دانشراهنمای مانند روش

ساختار ) بازی بی شده است زمان و قانون از پیش تعیین شده و دارای مدت شکل تعریف یک
ی نامهشده منطبق با نیاز خردساالن در بر ریزیهای برنامه(. بازی2011و ساختاریافته، 

حال طرح مذکور به تفاوت میزان رشد بین کودکان  عین شود. درآموزشی آنان منظور می
های چنین برداشتی از بازی با دیدگاه (.1251به نقل از زرین،  ؛1288نیز توجه دارد )عابدی، 

( 2010) ایزومی تیلور و همکاران(؛ 1251 به نقل از زرین، ؛1288مانند عابدی ) نیمتخصصا
 زمینه بیان بازی در کالس متناسب است.در 

 منابع 
طلبی، پیشرفت تحصیلی. های تفکر، هیجان(. سبک1251حسن و خوئینی، فاطمه ) احدی،

 .22-22(: 1)2، های تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشه
مجله ایرانی (. استفاده از بازی در تدریس انکولوژی. 1285اربابی، فرشید و حقانی، فریبا )

 .1256-1202(: 9)10،نامه توسعه آموزش(آموزش در علوم پزشکی)ویژه
( آموزی(. نقش بازی در پیشرفت تحصیلی )زبان1288اعظمی، محمود و جعفری، علیرضا )

، فصلنامه علوم رفتاری. 1289-86کودکان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال 
1(2 :)20-5. 

. تهران: انتشارات بازی و تأثیر آن در رشد کودک (.1250) عزیزه انگجی، لیلی و عسگری،
 طراحان ایماژ.

د، نامه کارشناسی ارش. پایانبازی کودکان از دیدگاه مکتب اسالم(. 1262) الهباقرزاده، فضل
 دانشگاه تربیت مدرس.

های وانمودی شعر بر پرورش تأثیر بازی (.1252) ناصر صبحی قراملکی، وفریبا  پارسامنش،
 .111-192(: 1)2 ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی قیت کودکان.خال
 درس یادگیری میزان در بازی تأثیر (. بررسی1250) راضیه رمضانی، وجعفر  پویامنش،

ی ویژه (،162)پیاپی ،1 ،سال بیستم،شمارهمجله معرفتابتدایی.  دوره ریاضی
 روانشناسی.
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الگوی بهینه برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان.  (.1288) ادیب، یوسف ورباب  پیری،
 .2-92(: 9)2، فصلنامه علوم تربیتی

زشی، نامه آموفصل ها.بندیها و طبقهدبستانی؛ ویژگیکودکان پیش (.1252) حسین تاران،
 .12-19 (:1)6، دبستانیرسانی رشد آموزش پیشتحلیلی و اطالع

تأثیر آموزش بازی در افزایش  (.1252) علیرضا جعفری، و الهه اصغر؛ کشتکار، جعفری،
 .15-99(: 68)6 ،فصلنامه علوم رفتاری دبستانی در مهدکودک.خالقیت کودکان پیش

دبستانی. پیش کودکان اجتماعی رشد بر آموزشی هایبازی (. تأثیر1252) علیرضا جعفری،
 .22-21(: 89)10، شناسی کاربردیفصلنامه روان

تجارب دانشجویان متأهل از  (.1251) خدیجه نیا،شیرالی و یالی، زینبرضا؛ دان مهر،خجسته
 .25-90(: 2)2 ،شناسی خانوادهفصلنامه روان یک پژوهش کیفی. آمادگی ازدواج:

 . تهران: ارجمند. بازی و رشد و تکامل من(. 1252خزاعی، سعید ) وخزاعی، سهیال 
 . تهران: آوای نور.کودکدرمانی و مشاوره بازی (.1251) مریم دیباواجاری،
ساخته و های آموزشی محققتأثیر بازی (.1251) پوپک مرعشی، وحسن  رستگارپور،
 . 1-10 (:1)1 ،نشریه علمی پژوهش در آموزشای بر یادگیری شیمی. رایانه
خالقیت و مهارت اجتماعی  بازی برهای اسبابهای خانهاثربخشی برنامه (.1251) زرین، طیبه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان .ه اول ابتداییکودکان پای
. تبیین ماهیت بازی  و آموزش مفاهیم اجتماعی از طریق آن(. 1252)، زکیه دیدهجهان

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان
انتشارات  تهران:. 210211 -دانش فنی پایه(. 1259) ریزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامه

 های درسی ایران.شرکت چاپ و نشر کتاب
های دوره (. نقد و بررسی اهداف تفصیلی فعالیت1252سعید )آزادمنش، سجادیه، نرگس و 

دبستانی در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالمی پیش
 .69 -58 :2، شنظریه و عمل در برنامه درسیعمل. 

نامه آموزشی، تحلیلی و فصلزندگی و آینده اوست.  کودک،بازی  (.1259) ندا سالمت،
 .21 (:2)2، دبستانیرسانی رشد آموزش پیشاطالع
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 های اجتماعیهای حرکتی گروهی بر مهارتبررسی اثربخشی بازی (.1252) صمدزاده، صبا
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان .سال 2تا  2ناشنوای کاشت حلزون شده  کودکان

 تهران.

تهران:انتشارات دانشگاه جامع  .تعلیم و تربیت کودک (.1251) محسن زاده نوبریان،طالب
 علمی و کاربردی.

(. تحلیلی بر تأثیر 1251) ریما فیاض، و ساناز کالئی،؛ رضا ،زادهمریم؛ عباسعلی طباطبائیان،
های محیطی مؤثر بر )بررسی ویژگی شده بر خالقیت کودک های ساختهمحیط

 .12-26 (:12)12فصلنامه باغ نظر،  کودک در مراکز کودک تهران(. خالقیت
(،اثربخشی بازی و قصه گویی 1252رادبخش،ناهید؛ محمدفر،محمدعلی؛کیان ارثی،فرحناز)

بر افزایش خالقیت کودکان، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،دوره 
 .122-151،صص 1دوم،شماره

نامه . پایانای با سالمت روان نوجوانانهای رایانهه بازیرابط(. 1288) عباسی، غالمعباس
 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

(. نقد و بررسی الگوی برنامه 1252) اقبال نیک، و، سیدکاظم؛ کریمی، بهنام علوی لنگرودی
های همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره)مطالعه موردی(.  درسی دوره پیش از دبستان

 .221-222دانشگاه بیرجند،  -بیرجند  - اسفندماه 19, 11 وپرورشآموزشتحصیلی 

گیری مفهومی نو در عرضه فضای بازی کاری: نگاهی به شکل(. 1252) مهدی فریمانی،
 های دیجیتال.تهران: مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه مجازی و کاربردهای آن.

انتشارات انجمن  . تهران:یادگیری از طریق بازی(. 1286) مطلوبی، طیبه وچای، سیدرضا فالح
 اولیاء و مربیان.

مفهوم بازی در فلسفه جدید و معاصر بررسی مفهوم بازی در فلسفه (. 1285) قمی، محمدباقر
 هران.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تپایانکانت، شیلر، نیچه، ویتگنشتاین و گادامر. 

نامه فصلپرورش پیش از دبستان.  و آموزش اهداف (.1259) ماهرخ کامیابی املشی،
 .92-91 (:1)8، دبستانیرسانی رشد آموزش پیشآموزشی، تحلیلی و اطالع

 ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی. نقد قوه حکم.(.  1222) کانت، ایمانوئل
های وزهمتبیین فلسفه بازی در تربیت سازگار با آ(. 1251) ها، فاطمهقلی و کشاورز، سوسن

 . تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان شناختی اسالمشناختی و معرفتانسان
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 ،ی. ترجمه فرخنده مفیدپرورش در دوره پیش از دبستان و برنامه آموزش (.1252) ونیتا کول،
 انتشارات سمت. تهران:

نامه آموزشی، تحلیلی و . فصلرشد و تحول کودک را دریابیم (.1251) مرجان کیان،
 .26-22 (:1)6، دبستانیرسانی رشد آموزش پیشاطالع

موزشی، نامه آفصلشوند؟. ها با آموزش الفبا نابغه میدبستانیپیش (.1259) مرتضی مجدفر،
 .11-18 (:2)8، دبستانیرسانی رشد آموزش پیشتحلیلی و اطالع

. تهران: ای بالینیو کاربرده هاروش، هانظریه: درمانیبازی (.1285) اسماعیل، الههمحمّد
 انتشارات دانژه.

بر اضطراب و  درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالتاثربخشی بازی (.1259) محمدی، سعید
امه کارشناسی ن. پایانفعّالیبه اختالل نارسایی توجّه/ بیش پرخاشگری کودکان مبتال

 ارشد، دانشگاه تهران.
 ،سعدالهی و مجید ،میرمحمد خانی ؛گالویژ ،کریمی جوان ؛زهرا ،زادهاحمی ؛مریم ،مخلصین

معنایی در  -واژگانی هایمؤلفههمبستگی ابعاد هیجانی کلمات و  (.1251) علی
 .202-822: (2) 16،نشریه کومش. زبانفارسیدانشجویان 

، نامه آموزشیفصلدبستانی؛ مسابقه یا رقابت؟. های پیشبازی (.1259) مهدی مروجی،
 .26-28 (:1)8، دبستانیرشد آموزش پیش رسانیتحلیلی و اطالع

پنداری کودکانه و (. پیوندهای پنهان جاندار1280) طالبیان، یحیی و اهللپور، نعمتموسی
دوره  ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانتخیل شاعرانه. 
 .115-122 :(2)پیاپی5-8جدید، شماره 

درمانی عروسکی و ارزیابی اثربخشی آن در بازی طراحی برنامه(. 1251) میرزاخانی، بهنام
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان گام. آموزان آهستههای ارتباطی دانشمهارت
 تهران.
ترجمه کامران گنجی، تهران: شناسی بازی)کودکان، بازی و رشد(.روان (.1281) هیوز، پیترز

 .انتشارات رشد
. ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر های فلسفیپژوهش(. 1285) ویتگنشتاین، لودویک

 مرکز.
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