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 چکیده
که به مهم در نظام تعلیم و تربیت دوران  اوان کودکی است  ها ها و شاخص یکی از مؤلفه آزاد بازی

گیرد، به یک  قرار می در کالس درس یریادگی-یاددهی ندیدر فراوقتی  ،آن پیچیده فراوان و علت تعاریف
-فرایند یاددهی در آزاد بازی های هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفهشود.  عمل و مفهوم مبهم تبدیل می

علمی  روش پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه منابعبود.  کودکان یادگیری
داده ها  یهدفمند و تا اشباع نظر یریگ که با روش نمونهبود  2019 -1950در زمینه بازی آزاد در بازه زمانی 

اساس مراحل هفت گانه  بر منابع علمی شناسایی شده. بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند مقاله و کتاب 59
مؤلفه دوازده یافته های پژوهش   تجزیه و تحلیل قرار گرفت کهمورد ( 2007) وباروس و سکیفسندلوی 

 محوری، فرایند بودن، نامعلوم مشخص، هدفی بدون قوانین، پذیری انعطاف فعال، کودک اختیاری، انتخاب
آزاد  یباز یبرارا  روش اجراو  یبخش لذت جانبه، همه درگیری پردازانه، خیال درونی، انگیختگی امنیت،

کاربرد  که به دنبال یپژوهشگران یبرا یعلم یبه عنوان راهنما واندت یم پژوهش یافته های این نشان داد.
 باشد. دی، مفیادگیری دوران اوان کودکی هستند-بازی در فرایند یاددهی

 یادگیری، برنامه درسی.-کلید واژه ها: بازی آزاد، کودک، یاددهی

                                                      

. دانشجوی دکتری، برنامه درسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران )نویسنده مسئول: 1

s.sbdolmalaki@gmail.comباشد( ( )مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری می 

 .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران ،ریزی درسی گروه برنامه استادیار. 2

 .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران ،ریزی درسی گروه برنامه دانشیار. 3

 .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران ،ریزی درسی گروه برنامه استاد. 4
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 مقدمه
سالگی زندگی یک فرد در نظر  8-0به صورت سنتی سنین بین  1کودکی اوان دوران

ست که تاثیر عمیق و از مهمترین دورانی ا ان،گرفته می شود. این دوره زندگی کودک

ناسی در حوزه های روان ش هم تحقیقات بسیاری کهدارد درازمدتی بر آینده زندگی آنها 

(. در این 2018و همکاران، 2واندنبروک را تایید می کند) و مطالعات مغز، اثر این دوران

یادگیری در اشکال مختلف می تواند تاثیر سازنده ای بر رشد همه  -سال ها  فرایند یاددهی

از غنی ترین و مهمترین روش  بعنوان یکی 3جانبه کودکان بگذارد که در این میان بازی

(. 4،2018وسانمورد توجه قرار گرفته است)جی و کیادگیری در کودکان  -های یاددهی

پژوهش های بسیاری نقش سازنده و اثربخشی بازی در یادگیری مهارت های رشدی مانند 

(، مهارت های 1393(، مهارت اجتماعی)جعفری، 1397مهارت شناختی)زینی و همکاران،

( و مهارت آکادمیک مانند ریاضی)امامی و کوالیی 1397لی خانی و همکاران،حرکتی)ع

 ( در کودکان را بیان می کند.1398( و سواد آموزی)غفاری و همکاران ،1388نژاد،

 متخصصان و روانشناسان فالسفه، بازی بارها توسط از گذشته تا امروز اهمیت

 بارها بیان و مورد تأکید 8پیاژه،7ویگوتسکی،6،فروبل5پستالوزی مانند وپرورش آموزش

سال است که بازی پایه و اساس  200طوری که تقریباً (. 9،2015است)اسمیت قرارگرفته

عنوان  بازی به (. 10،2017است)برسنک شده کودکیاوان در دوران  و یادگیری آموزش

چون ساختن، وانمود  های ای از فعالیت یک مفهوم می تواند دربردانده طیف گسترده

ها  کردن، حرکت کردن ، کشف کردن، ایفای نقش و ... باشد البته بازی فقط به این فعالیت

                                                      
1 . Early childhood 

2 . Vandenbroeck 

3.  Play 

4 . Jay & Knaus 

5 . Pestolozzi 

6 . Froebel 

7 . Vygostky 

8 . Piaget   

9 . Smit 

10 .Breathnach 
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از  یشامل دامنه گسترده ا یبازفعالیت (.2010، 1تیویو ه دمانیهاشود) محدود نمی

 نزیگرابا یبرا یمختلف یشود که ممکن است معان یرفتارها، اعمال و ارتباطات متقابل م

 تفریحیبدون هدف و  ایو هدفمند  یجد اریبس یتیتواند بعنوان فعال یمو  دربرداشته باشد

 .(2،2013)ودمورد توجه باشد

کاربرد بازی در برنامه درسی دوران کودکی دربردارنده اشکال مختلفی از بازی است 

و  5ن هورنقرار می گیرند)وا 4بازی معلم محورتا  3که در یک طیف از بازی آزاد

برانگیز در  آزاد یکی از مفاهیم چالش زا و بحث (. در این میان مفهوم بازی2014همکارن،

عمالً بازی   6طوری که خیلی چیزها که بازی نامیده می شوند این حوزه است

است که در  پژوهش ها و منابع   . بازی مفهومی پویا و پیچیده(7،1997نیستند)بروس

هیچ ( و این باعث شده است که امروزه 8،2011گهارتور)ب است شده تعریف سختی به

این مسئله  .(9،2009ردست)سن تعریف واحدی از بازی برای تفسیر آن وجود نداشته باشد

یادگیری را -توانایی درک و تحلیل کنش های کودکان در موقعیت مختلف یاددهی 

رک این که ایا این بعنوان بازی آزاد دشوار کرده است طوری که در بسیاری از موارد در د

 عمل کودکان بازی آزاد است یا نیست دچار مشکل می شویم.

 -در فرایند یاددهیپیچیدگی و پویایی مفهوم بازی آزاد و اهمیت و جایگاهی که 

های بسیاری  پژوهشاست در دنیا از گذشته تا به امروز باعث شده  دارد یادگیری کودکان

و 10روبینانجام شود)مفهوم بازی آزاد  زمینهدر ان شناسی و آموزش توسط متخصصان رو

                                                      
1 . Heidemann & Hewitt 

2 . Wood 

3 . Free play 

4 . Teacher-guided play 

5 . Van Hoorn 

. در بیشتر منابع علمی کلمه بازی تنها و بدون اضافه کردن چیزی به آن به کار رفته است که وقتی مفهوم ان را بررسی 6

 می کیند اشاره به بازی آزاد داشت.

7 . Bruce 

8 . Burghardt 

9 . Sandseter 
10 .Rubin 
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؛ 4،2012ساراچو ؛ 3،2010براون؛  2008، 2شیپلی؛ 1،1990گاروی؛ 1983همکاران،

برای  7در کتاب خود با عنوان یادگیری آزاد (2013. پیترگری) (2017، 6ری؛ فل5،2013گری

 کودک توسطپنج ویزگی را بیان می کند که عبارت اند از:  بازی مفهوم بازی آزاد 

مسیر و فرایند آن به خودی خود معنادار و  که است فعالیتی شود؛ می هدایت و انتخاب

 بازیکنان ذهن از کهبازی دارای ساختار و قوانینی است  ؛ ارزشمندتر از پایان و هدف است

 تا حدودی و تخیلیبازی فعالیتی کند؛  نمی کنترل را آن بیرون از چیزی و نشات می گیرد 

بدور از  وفعال و هوشیار  ذهنی بازی فعالیتی دارای  است؛ واقعی جدی و زندگی از جدا

در اثر خود با عنوان بازی در سال های اوان  (2017ر)یفلاست.  بیرونی فشار هر گونه

، بخش لذت ،خودانگیخته، بودن داوطلبانهکودکی بازی آزاد را در قالب مولفه های 

( و 2013ی توصیف می کند. گری)درون زهیانگ و ندیفرآتمرکز بر  ،معنادار، فعال ن،ینماد

( علیرغم مولفه های مهمی که بیان کرده اند باز در مقایسه با یافته های پژوهش 2017ر)یفل

های دیگر به بسیاری از مولفه از جمله جنبه جسمی بودن، امنیت، فردی یا گروهی بودن 

 اند. بازی اشاره نکرده

 یکم یدر داخل کشور پژوهش ها علی رغم اهمیت این موضوع در سطح بین المللی

بازی پرداخت.که یافته  ماهیت پژوهشی به بررسی در(1392)دیده جهان. انجام شده است

 هایی ویژگی اول برای ماهیت بازی بود.دسته ویژگی دودسته نشان دهنده شهای پژوهش

 این.هستند آن چیستی و ماهوی های ویژگی جزو و دارند قرار بازی هسته سخت در که

 یابد،که نمی تکوین بازی نباشند اگر و هستند بازی ی پدیده شروع و آغاز ی نقطه ها ویژگی

 دارای ولی جدی غیر بیرونی منظر از)بودن،جدیت اخالقیفرا آزاد، قانونمندی: شامل

های  ویژگی دوم دسته.است بودن فعالیت و بودن پویایی،هدفمند و ،حرکت(درونی جدیت

                                                      
1 . Garvey 

2 . Shipley 

3 . Brown 

4 . Saracho 

5 .Gray 

6 . Fleer 

7 .Free to Learn 
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 بازی ها ویژگی این.هستند آن بخش قوام و دهند می شکل را پدیده این بیرونی مدارهای که

 و فطرت،تکرارپذیری،نظم و طبیعت با هماهنگ:شامل که بخشند می تکرار و تداوم را

جهان  است. در پژوهش مندی لذت و اختیار و جبر انسانی،فرای باکمال راستا هماهنگی،هم

در بیان مفهوم بازی بیشتر بر دیدگاه فیلسوفان)کانت، وینگنشتاین و ..( تاکید  (1392دیده)

کرده اند و به ابعاد روانشناسی و آموزش کمتر توجه شده است. همچنین در بیان مفهوم 

بازی به مولفه های مهمی مانند خیال پردازی و امنیت که از عناصر مهم بازی آزاد است 

شناسی  (در اثر خود با عنوان روان1391عسکری زاده ) در پژوهش دیگر ه است.اشاره نشد

اختیاری،ارادی و بیان می کند که عبارتند از: بازی، مفهوم بازی را در قالب چهارمشخصه 

الیت چندین جنبه از فعالیت )عمدتاً فعدربردارنده ؛ برانگیخته شده از درون خودخواسته؛ 

در مقایسه با یافته پژوهش  (1391)زاده  ریمطالعه عسک .دارای ویژگی تخیلجسمی( و

مثال بر مولفه های انعطاف پذیری به مولفه های بازی ازاد ندارد  دیگر نگاه جامعی های

اشاره ای  که از ویژگی های مهم بازی آزاد است قوانین و غیرقابل پیش بینی بودن بازی

 نشده است.

باعث شده است بجای درک بهتر ازی آزاد پژوهش های انجام شده در زمینه مفهوم ب

و   2( و بروک2012)1مفهوم بازی به پیچیدگی این مفهوم اضافه شود  طوری را که مویلز

( در پژوهش های خود بیان می کنند ازدیاد توصیفات و تفسیرها از مفهوم 2013همکاران)

 تعریف بازی، تعریف بازی را مشکل کرده است. یافته های این پژوهش ها در جهت

بازی شباهت ها و تفاوت های بسیاری را در مولفه هایی که بعنوان نشانگر رفتار  مفهوم

در  رفتاری های در مورد اینکه چه کنش هر چند  بین محققانبازی هستند را نشان می دهد 

و  لرستدلا)وتوافق وجود ندارد نباشد،یا  داشته باشدوجود باید  بازی فعالیت

 ای ی گونهباز های رفتار ها و آن دسته از جنبهبه  ، ارهایمعها و  کنش نیا(.3،2012پراملینگ

مفهوم  (. درک2015)اسمیت،می کند زیاشکال رفتار متما گریاز د آن را  که تأکید دارند

                                                      
1 .Moyles 

2 .Brock 

3 .Wallerstedt and Pramling 
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تر اتفاق  تر و روشن ها، عمیق ها و مؤلفه کنش از اینبازی آزاد در قالب شناخت و آگاهی 

 (. 1397افتد)عبدالملکی ، می

از کارگزارن  یاریآزاد بس یبخاطر عدم درک درست و جامع از معنا و مفهوم باز

و  طیشرا نظام آموزشی نمی تواننددر سطوح مختلف  یکودکدوران اوان حوزه آموزش 

یادگیری -بعنوان یکی از راهبردهای غنی یاددهی آزاد  یباز یساز ادهیپ یبرا نهیبه نهیزم

به بررسی نتایج اهمیت این مسائل در پژوهش حاضر با توجه به  .کنندکودکان فراهم برای 

با تحلیل و  تابپردازیم  می پژوهش هایی که در زمینه مولفه های بازی آزاد انجام شده است

ترکیب نتایج این پژوهش ها بتوانیم چهارچوبی روشن تر و منسجم تر از مفهوم بازی آزاد 

 در آزاد بازی در این پژوهش به بررسی مولفه هایئله این مسرا ارائه کنیم. لذا با توجه به 

  پردازیم. می کودکان یادگیری-فرایند یاددهی

 

  روش

سنتز  است. 1رویکرد پژوهش مطالعه حاضر کیفی و روش آن از نوع سنتز پژوهی

در زمینه یک موضوع انتخابی و  شده منظور مرور تحقیقات انجام پژوهی روشی است به

 و وایها است) کوریچ های این پژوهش ترکیب و یکپارچه کردن یافته

وتحلیل و ارزیابی تحقیقات مختلف در  (.سنتز پژوهش روشی برای تجزیه2،2013گورویچ

ای مناسب برای خالصه  باب یک موضوع مشخص و انتخاب شیوه

رهای جدید درباره موضوع پژوهش، مقایسه سازی و یا  ارائه تفسی کردن،ترکیب،یکپارچه

ص یا موضوع یک تحقیق های مطالعات مختلف در مورد یک عنوان خا کردن یافته

( در پژوهش های تلفیقی 2012)4کرسول (.3،2008هورست  رنابوئر و ف یدمشخص است)

تاکید و  به جای پژوهشگرکه در آن ، مرور تلفیقیطرح  الف:. را بیان می کنددو نوع طرح 

ی مختلف در حوزه ها های مهم پژوهش ایدهو  نتایج ،یافته هاجزییات هر پژوهش،  بررسی

                                                      
1 .Research Synthesis 

2 .Koricheva and Gurevitch 

3 .De Boer  & Farenhorst 

4 .Creswell 
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طرح مرور جداگانۀ پژوهش است که در آن، . ب: کند بررسی می موضوع مورد نظر را

ای از هر  ها به منظور فراهم ساختن خالصه هر یک از پژوهشپژوهشگر به بررسی عمیق 

)به نقل از گندمی حسنارودی و پژوهشگراست ظروردنون مدر رابطه با مضم پژوهش

که برای پیاده سازی این است  طرح مرور تلفیقیپژوهش حاضر از نوع (. 1395سجادی،

سکی و فسندلو فراترکیب ای طرح تحقیق در پژوهش حاضر از روش هفت مرحله

 (استفاده شد.2007)1وباروس

 
 (2007) وباروس و سکیفسندلوفراترکیب  مراحل .1شکل 

های گذشته بعنوان داده محسوب می شود که دقیقا همانند  در فراترکیب متن پژوهش

(برای گرداوری داده های 1396)جوریان و همکاران، متن مصاحبه مستند شده است

پژوهش از داده های ثانویه شامل اسناد و مدارک گذشته استفاده شد که این اسناد و 

 .صورت گرفته در زمینه مولفه های بازی آزاد است مدارک شامل همه پژوهش های علمی
 

 ها افتهی

در تنظیم سواالت پژوهش پارامترهای  :تنظیم پرسش های پژوهش -مرحله اول

 مختلفی را باید بررسی و مد نظر قرار داد این پارامترها عبارتند از:
: به بررسی ویژگی های مسئله پژوهش می پردازد که در پژوهش حاضر 2چه چیزی -

 یادگیری کودکان.-عبارت است از شناسایی مولفه های بازی آزاد در فرایند یاددهی

                                                      
1 .Sandelowski & Barroso 

2 .What 
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: این پارامتر اشاره به جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دارد. در این 1چه کسی -

موتورهای جستجو مورد بررسی  ردپژوهش پایگاه داده های علمی، مجالت معتبر علمی 

 قرار گرفتند.

: اشاره به دامنه زمانی بررسی پژوهش ها دارد. در پژوهش حاضر منابع معتبر 2چه زمان -

 است. 2019تا  1950علمی)پژوهش ها و کتاب ها( در دسترس از سال های 

در :  بیانگر معیارها یا روشی است که منابع براساس آن انتخاب می شوند. 3چگونگی -

 پژوهش حاضر تحلیل داده های اسنادی)داده های ثانویه( بود.

با توجه به پارامترهای بیان شده سوال مدنظر در پژوهش حاضر عبارت است از: 

 است؟ کدام کودکان یادگیری-فرایند یاددهی در آزاد بازی های مؤلفه

جامعه آماری در پژوهش حاضر  :مند ادبیات پژوهشی موجود بررسی نظام -مرحله دوم   

شامل کلیه کتاب ها و مقاالت در دسترس پژوهشگر مرتبط با موضوع مولفه های بازی آزاد 

 ابتدا مرحله این گیری هدفمند است. در بصورت انگلیسی و فارسی بود. روش نمونه

 پیش ،(Real Play)واقعی بازی ،(Free Play) آزاد بازی یعنی پژوهش اصلی های کلیدواژه

 را( Curriculum) درسی برنامه و (kindergardent)مهدکودک ،(preschool) دبستان از

 -Sid- Magiran- Ericاطالعاتی های پایگاه در مقاالت جستجوی به کردیم.سپس مشخص

Springer- Science direct- Taylor Francis، Google Book  در حوزه آموزش

 386 شناسایی به منجر اولیه بررسی که پرداختیم2018 -1950کودکان در بازده زمانی 

 .شد منبع)کتاب و مقاله(
منبع در  386 بعد از شناسایی اولیه :بررسی و انتخاب منابع علمی مناسب -مرحله سوم

 به توجه با اسناد و مقاالت ها پرداختیم و در مرحله اول چکیده تر آن ادامه به بررسی عمیق

 تأیید مقاله204که درنهایت گرفتند قرار بررسی مورد داشتن کیفیت و بودن مرتبط معیار دو

 معیارهای به توجه با و گرفت قرار موردبررسی اسناد و مقاالت متن در ادامه کل.شدند

                                                      
1 .Who 

2 .when 

3 .How 
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که موردبررسی  بود مقاله  59تعداد مرحله این حاصل.شد زده انتخاب به دست شده بیان

 نهایی قرار گرفت.

 
 جستجو و انتخاب مقاالت نهایی الگوریتم .2شکل 

 طور شده نهایی به انتخاب منابع مرحله این در :منابع اطالعات استخراج -مرحله چهارم

 شناسه انتخابی منابع از کلیدی های مضمون و مفاهیم و گرفتند قرار بررسی و موردمطالعه پیوسته

منبع علمی نهایی  59شد. پژوهشگران در این مرحله ضمن بیان نام نویسندگان و سال  گذاری

شده به بررسی و مطالعه منابع پرداختند و مولفه های بازی آزاد که در این منابع بیان شده بود را 

در جدول زیر ارائه کردند.تعداد مولفه های بیان شده توسط پژوهشگران از سه مولفه تا سیزده 

 متغیر است.  مولفه
 شده های انجام های بازی آزاد در پژوهش مؤلفه. 1جدول 

 ها)کدهای اولیه( مؤلفه سال پژوهشگر کد

 2006 1مورگان و کننول 1
تر از محصول،  فرایند مهم ،3، داوطلبانه2شده توسط کودک هدایت

 4ای و مفهومی پذیری امن، هم بخشی هر دو دانش رویه ریسک

                                                      
1 .Morgan & Kennewell 

2 .Play is child-led 

3 .Voluntary 

4 .Procedural and conceptual knowledge 



 99زمستان ، شانزدهم، سال و هشتم  تربیتی، شماره پنجاه یشناس روانفصلنامه                                           10 

 1985 1و ولستد تیاسم 2
هدفمند، غیر ،3، احساس مثبت،فراتر از لفظ)واقعیت(2انگیزه درونی

 جهینت یجا به ندیتمرکز بر فرآ ،4پذیری انعطاف

 2007 5 یابیآش 3
، 9بخش لذت ،8، موقعیت شناسانه7آزادانه ، انتخاب6درگیری فعال

 ، فرایند مدار10خالق

 داوطلبانهپذیر، فعال،  ، انعطاف12کننده سرگرم 2013 11لیالرد 4

 هدف بدون داوطلبانه، بخش، لذت ،14خودجوش 2002 13لندرث 5

 ، فراتر از لفظ 16انگیزه درونی، کنترل درونی 2008 15اسکارد و باندی 6

 2014 و همکاران وان هورن 7
مشارکت فعال، انگیزه درونی، فرایند مدار، فراتر از لفظ، آزاد از 

 قوانین خارجی

 1990 گاروی 8
 ؛ 17و داوطلبانه ؛ انگیزه درونی؛ اختیاریکننده سرگرمبخش و  لذت

 روابط منظم و مشخص ؛ بدون رمولدیغ مشارکت فعال؛

 2008 18شیپلی 9
-،فعال بودن،آزادی انتخاب، فرایند19بخش، نمادین فعالیت لذت

 21انگیزشی ، خود20محور

 2000 22 کازبرک و کیف 10
اللفظی نیاز ندارد؛  تحتفرایند محوری؛ انگیزه درونی؛ لزوماً به تفسیر 

 فعالیت ذهنی کند؛ ارتقاء آزمایش کردن قوانین را میسر می

                                                      
1 .Smith and Vollstedt 

2 .Intrinsic motivation 

3 .Non-literal 

4 .Flexibility 

5 .Ashiabi 

6 .Actively engaging 

7 .Freely chosen 

8 .Opportunistic 

9 .Pleasurable 

10 .Creative 

11 .Lillard 

12 .Fun 

13 .Landreth 

14 .Spontaneous 

15 .Skard  & Bundy 

16 .Internally controlled 

17 .Spontaneous and voluntary 

18 .Shipley 

19 .Symbolic 

20 .Process oriented 

21.Self  motivating  

22 .Kieff and Casberque 
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 2012 ساراچو 11
سازی احساسات واقعی، انگیزه درونی، آزادی  فراتر از لفظ، شبیه

 انتخاب

 پیاژه 12

1950

-

1962 

آزاد از   ،2دهی سازمانبخش، فقدان  لذت ،داوطلبانه،1فقدان دقت

 4ادیز زهی، انگ3تعارض

 1392 دیده جهان 13

اخالقی بودن، جدیت، حرکت و پویایی، هدفمند  قانونمندی آزاد، فرا

بودن و فعالیت بودن ،هماهنگ با طبیعت و فطرت، تکرارپذیری، نظم 

 مندیراستا باکمال انسانی، فرای جبر و اختیار، لذت و هماهنگی، هم

 سرگرمی،کنترل درونی،انگیزه ذاتی 2009 5برگن 14

 10ثبات ، 9قوت ،8فهمیدن  لذت، ، 7غافلگیرانه ،6بینی پیش غیرقابل 2014 ابلی 15

 1967 ویگوتسکی 16

 ها آن و پذیرند می را ها کنند؛ نقش می خلق را خیالی موقعیتی کودکان

 قواعد با کنند می پیروی معین قواعد یکسری کنند؛ از می بازی را

 کردند. انتخاب که خاصی

 پذیر کودک محور، داوطلبانه، انعطاف 2015 و همکاران 11هولت 17

 1997 12پرهام و پریمو 18
شود؛ فرایند محور؛  انگیزه درونی؛ ورای واقعیت؛ توسط بازیکن کنترل می

 بخش؛ داوطلبانه؛ مشارکت فعال بینی ؛ لذت پیش کننده، غیرقابل ایمن؛ سرگرم

 2001 13لوالیکا 19
شده،  ، کنترل16رمولدیغ، 15نامشخص، 14بودن مجزای انتخاب، آزاد

 ساختگی)خیالی(

 داوطلبانه ،1بدون ساختار انگیزه درونی،کننده،  و سرگرم بخش لذت 2007 17مالبی 20

                                                      
1 .lacking precision 

2 .lacking organization 

3 .Free from conflicts 

4 .Consisting of additional incentives 

5 .Bergen 

6 .Anticipation 

7 .Surprise 

8 .Understanding 

9 .Strength 

10 .Poise 

11 .Holt 

12 .Parham & Primeau 

13 .Caillois 

14 .Separate 

15 .Uncertain 

16 .Unproductive 

17 .Malaby 
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 2010 براون 21
زمان،  دیاز ق یآزاد ،3یذات تیداوطلبانه، جذاب ،2هدفمند ظاهر غیر

 5داریپا اقیاشت ، 4بداهه بودننسبت به خود،  یاریدهنده هش کاهش

 2013 گری 22

 ریاست که مس یتیفعال شود؛ یم تیتوسط کودک انتخاب و هدا یباز

و هدف  انیخود معنادار و ارزشمندتر از پا یآن به خود ندیو فرا

نشات  کنانیاست که از ذهن باز ینیساختار و قوان یدارا یاست ؛ باز

 یلیتخ یتیفعال یباز کند؛ یآن را کنترل نم رونیاز ب یزیو چ  ردیگ یم

 یتیفعال یاست؛  باز یو واقع یجد یاز زندگ داج یو تا حدود

 است یرونیو بدور از هر گونه فشار ب اریفعال و هوش یذهن یدارا

23 
و  6پاسک-هرش

 همکاران
2009 

 یینما بزرگ عدم ساختار و استمرار مشخص، بدون هدف مشخص،

 توسط کودکاداره  ،بخش لذت ،مشارکت داوطلبانه ،شده

 فرایند محور ،بخشانتخاب، لذت  یآزاد 2003 7هیوز 24

25 

وزارت آموزش 

ساسکاچوان)غرب 

 8کانادا(

2010 
انتخاب ، 10بخش زهیانگ، داوطلبانه، 9)کودک(خود تیمحور

 منعطف، 12باز انیپای، گروه ای یفرد، بخش لذت، 11)کودک(خود

 کننده سرگرم، بخش، داوطلبانه لذت 2015 13و سائل آکسلن 26

 2010 14باربلت 27
 ،یذهن ویژگی یفعال، دارا یجسم ازنظر ن،ینمادبخش، یشاد

 هختیخودانگمحور،  فرایندداوطلبانه، 

28 
-بومیر و بیورک

 15ویالن
 داوطلبانه ، بخش لذت ،هختیخودانگ 2016

 ،3رانهی، درگبخش لذت ،2یارتباط ،1ریو خطرپذ انهیفعاالنه، ماجراجو 2009برنامه  یانجمن مل 29

                                                                                                                             
1 .Unstructured 

2 .Apparently purposeless 

3 .Inherent attraction 

4 .Improvisational 

5 .Continuation of desire 

6 . Hirsh-Pasek 

7 .Hughs 

8 .Saskatchewan Ministry of Education 

9 .Self-directed 

10 .Motivating 

11 .Self-selected 

12 .Open-ended 

13 .Akslen and Saele 

14 .Barblett 

15 .Bevemyr & Björk-Willén 
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 داوطلبانه، نینماد ،6یو تعامل ی، اجتماع5معنادار ،4رانهیدرگ 1ارزیابیو  یدرس

30 
و  7نوروت -گانیمون

 همکاران
1987 

 یرفتار ،جهینت یجا به فرایندتوجه به ، انگیزه درونی، فعال درگیری

 یرونیب نیآزاد از قوان فراتر از لفظ،

 1980 8و پپلر کراسنور 31
محور،  فرایند ی،لیتخ بخش، خودانگیختگی،لذت، داوطلبانه

 پذیری انعطاف

32 
ی زنبریو کو سنبرگیا

9 
2002 

و  یاکتشاف ،خشب و لذت فراتر از لفظ محور، انگیزه درونی، فرایند

 پذیری ، داوطلبانه، انعطافمعنادار خود کودک، نیتابع قوان ،فعال

 2008 10لستر و راسل 33
، فرایندمداری، فعالر، معنادا، بودن نینماد، بخش لذت، داوطلبانه

 انگیزه درونی

 1992 11فراست 34
 شده، تعیین قواعد یا وظایف بدون خودجوش، داوطلبانه، بخش، لذت

 مشارکت به نیازمند نتیجه، جای به فرایند به معطوف ذاتی، انگیزش

 1983 12و جانسن یستیکر 35

پذیر،  بدون استرس، انعطافبخش و  لذتانگیزه درونی و داوطلبانه، 

ی، فراتر از لفظ، فرایندمدار، اجبار یها قاعدهو  ها فیجدا از تکل

 مشارکت فعاالنه

 1998 13نریو-نیتلیگ 36
بیرونی، از دست دادن آزاد از اهداف باکار، در تضاد  ،بخش لذت

 طیبه مح هوشیاری خود نسبت

 2009 14فرانچک 37
 رمولدیغ بداهه،، پذیری ، انعطاف15عدم قطعیت کنترل با کودک،

 بخش لذت، بودن

38 
و  کسپا -رشه

 همکاران
2003 

 تعامل فعال، ، بدون هدف، خودجوش،کننده بخش و سرگرم لذت

،فراتر از 2داردخود  درون درپنهان  یتیاغلب واقع ،1کننده مجذوب

                                                                                                                             
2 .Adventurous and risky 

3 .Communicative 

1 .National Council for Curriculum and Assessment 

4 .Involved 

5 .Meaningful 

6 .Sociable and interactive 

7 .Monighan-Nourot 

8 .Krasnor and Pepler 

9 .Isenberg and Quisenberry 

10 .Lester and Russell 

11 .Frost 

12 .Christie and Johnsen 
13 .Gitlin-Weiner 

14 .Fronczek 

15 .Uncertainty 
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 یریشامل عناصر باورپذلفظ، 

 2018 3ترژا 39

فعال بودن از نظر جسمی و ذهنی؛ معناداری؛ نمادین؛ داوطلبانه، لذت 

انتخابگری، فرایند محور ؛ انگیزه ذاتی، خودگردان؛ بخش و خود 

 ماجراجویانه و ریسک پذیر

 1983 روبین و همکاران 40

 ابزاری غیر یها تیفعال ی،نترل درونک محور، ه، فرایندختیخودانگ

مشارکت  ی،رونیب نیآزاد از قوان ،لیبا ابزار و وسا یها تیفعال یجا به

 فعال

 2011 رگهارتبو 41

داوطلبانه و  بخش ، لذت؛ خودجوشستین یکه کامالً کاربرد یرفتار

متفاوت  یجد یها تیفعال ریاز سا یاریشکل با بس ازنظر ؛است

شروع  یکه زمان است رفتاری است؛ تکراریکه  یرفتار ؛است

 باشد ریو س شده تغذیهشخص کامالً  ای وانیح کیکه  شود یم

 بخش لذت انگیزش درونی، ،خودکنترلی ،آزادانه انتخاب 2009 4سازمان گالوپ 42

 2002 5فرامبرگ 43
)توسط مدار بخش، داوطلبانه، قانون معنادار، فعاالنه، لذت ن،یمادن

 6کودک(، اتفاقی)چند رویدادی(

 2013 و همکاران 7وایسبرگ 44
 کودک، مشارکت داوطلبانه، بخش لذت، ییبدون هدف، بزرگنما

 محور

 یمرز مشخص چیبدون ه بودن، ، فعالبخش لذتجدی،  غیر 2012 8اندروز 45

 منعطف ، داوطلبانه شده، برانگیخته ازدرون 2007 9لوکت 46

 2017 فلیر 47
معنادار، فعال،  ن،یبخش، نماد لذت ،خودانگیختهداوطلبانه بودن، 

 یدرون زهیانگ ، ندیتمرکز بر فرآ

 1986 10و باربور  فلدتیس 48
و  یذهنفراتر از لفظ،  ،داوطلبانه پذیر، انعطاف بخش، انگیزه درونی، لذت

 یجسم

 ،3سرگرم کننده)خوشایند( ،2اتفاقیو  موقعیت شناسانه ،فراتر از لفظ 2003 1استرجس 49

                                                                                                                             
1 .Engrossing 

2 .Often has a private reality  

3 .Treasure 

4 .Gallup Organization 

5 .Fromberg 

6 .Episodic 

7 .Weisberg 

8 .Andrews 

9 .Lukett 

10.Seefeldt and Barbour 
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بخش،  ، فرایند  محور،  لذتفعال  ، 4سیال بودنخالقانه، / یلیتخ

 خودانگیخته

 6آزاد از تعارض دهی کم، سازمان پایان باز،داوطلبانه، خود به خودی،با 2009 5 یزوبروسک 50

 بروس 51

1991

/

1997 

 یبرا یفشار هیچ ؛یدرون زشی؛ انگییفعال بدون محصول نها ندیفرا

 یندارد؛ باز یمشخص گیری جهت ایو  فی، اهداف، وظانیقوان جادیا

، احساسات و روابط  ها ایدهاست که در  کنندگانی شرکتدرباره 

 پایدارکند؛  استفاده می اول دست اتیفعاالنه از تجرب ؛هستند  ور غوطه

کند تا در  به ما کمک می هستخود  انیدر اوج جر که وقتیو  است

 میداشته باش میتوان می یعواق یایکه در دن یعملکرد تیوضع نیبهتر

که  هایی توانمندیو  یما از تسلط مقتدرانه فن ی؛ در بازمیریقرار بگ

 ندتوان می ساالن بزرگ؛ کودکان و کنیم میاستفاده  ایم دادهگسترش  قبالً

 یشخص مشی خطنسبت به  دیبوده، اما با یباز کننده شروعهرکدام 

تواند با  میبازی باشد؛  یانفراد دتوان می یحساس باشند؛ باز گریکدی

شدن داشته باشد انجام  یبه همباز لیکه تما هرکسیبا  یا گرانید

، و احساس  دانیم می، گیریم می ادیهر آنچه را که  یشود؛ باز

 رساند. میکرده و به ادراک  بی، ترککنیم می

 1397 عبدالملکی 52
 تخیلی فعال، مشارکت قانون، سیالیت داوطلبانه بودن، درونی، انگیزه

 مکان و زمان از فارغ محور، فرایند خوشایند، نمادین، و

 پذیری، تأثیر مثبت از نتیجه، انعطاف تر انگیزه درونی، فرایند مهم 2008 7ینیپلگراسمیت و  53

 2013 8کودک حقوق کمیته 54
، انعطاف پذیری ، غیر 9، چالشی بودن تیعدم قطعسرگرم کننده، 

 مولد بودن

                                                                                                                             
1 .Sturgess 

2 .Opportunistic and episodic 

3 .Engaging 

4 .Fluid 

5 .Zubrowski 

6 .Freedom of conflicts 

7 . Smith & Pellegrini 

8 .Committee on the Rights of the Child 

9 .Challenge 
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 1999 1بالنچ 55

انرژی، جسمی و  تولیدکننده و کننده انگیز، مصرف خودجوش، هیجان

 هدف است ممکن آزادی، تخیلی، حس ،2بخش آرامشذهنی فعال، 

 شود اجرا نفر یک توسط ، نکند دنبال را واضحی

 درونی کنترل بر تمرکز واقعیت، درونی، تعلیق انگیزش 1978 3لوی 56

 2006 4ریگبی و راجر 57
 آزادی نتیجه، جای به فرایند بر تمرکز درونی، کنترل ذاتی، انگیزش

 واقعیت تعلیق برای

 بخش لذت پذیری، انعطاف لفظ،فراتر از  خالقانه، بدون پایان ، 1956 5بتسن 58

 2009 و همکاران 6میلر 59
 منعطف، خودانگیخته، ندارد، ذاتی هدف دلپذیر، هیچ وبخش  لذت

 باورپذیری عنصر زمان، از شدن آزاد فعاالنه، داوطلبانه، درگیری
 

هدف سنتز پژوهی خالصه  :های کیفی وتحلیل و ترکیب یافته تجزیه -پنجممرحله 

سازی و یا ارائه تفسیرهای جدید درباره موضوع پژوهش است. در  یکپارچهکردن، ترکیب، 

این مرحله محقق به مطالعه و بررسی کدهای شناسایی شده در پژوهش های نهایی که در 

( ارائه شده می پردازد و چندین بار آنها را مرور می کن تا با شناسایی کدهای 2جدول)

شناسایی مفاهیم بپردازد و  داده ها جهت محوری مشابه و دارای وجه اشتراک به کدگذاری

آزاد در فرایند  بازی های مؤلفه مربوط مقوالت در ادامه با گروه بندی مفاهیم به استخراج

 یادگیری کودکان پرداختیم. -یاددهی
 

کدگذاری محوری و فراترکیب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط . 2جدول 

 بازی آزاد  های مؤلفه

مضمون 
 فراگیر

مضامین 
دهنده  سازمان

 اصلی

مضمامین 
دهنده  سازمان

 فرعی
 منابع مضامین پایه

 اختیاری انتخاب بازی آزاد
آغازگری 

 کودک
داوطلبانه، آزادی انتخاب، 

خودجوش، حس آزادی، کودک 
1-4-5-8-12-17-18-20-
21-23-25-26-27-28-29-

                                                      
1 .Blanche 

2 .Relaxing 

3 .Levy 

4 .Rigby & Rodger 

5 .Batson 

6 .Miller 
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 داوطلبانه بودن
-38-55-9-11-24-42-31 کننده بازی شروع

19-32-34-35-41-43-47-
46-48-39-50-51-52-59 

 کودک فعال

هدایت گری 
 کودک

 شده توسط کودک، با هدایت
، تعامل (کودک)خود محوریت

 دهیدر ا یور غوطه فعال، اکتشافی،
دهنده  کاهش ،و احساسات

از دست  نسبت به خود، یاریهوش
 طینسبت به مح یاریدادن هوش

1-25-33-30-9-7-5-4-3-
59-52-40-35-49-47-45-
43-29-38-32-15-17-18-
36-29-39-21-51-23-37-

44 

 درگیری فعال

 تجربه محور

پذیری  انعطاف
 قوانین

بدون قوانین 
 خارجی

 خارجی، هیچ قوانین از آزاد
 قوانین ایجاد برای فشاری

 خود قوانین نیست، تابع مشخص
 قالبی رفتار سخت فرم کودک،

 از بودن، جدا ندارد، سیال
 پذیری اجباری، انعطاف های قاعده

7-51-32-48-34-52-49-
31-25-17-4-2-46-37-
33-59-58-54-53-35-30-

39-36-40 

عدم وجود 
 قوانین ثابت

قوانین کودک 
 مبنا

بدون هدف 
 مشخص

 باز -پایان 

 باشد، غیر مولد غیر تواند می
 کامالً که بودن، رفتاری هدفمند
 برای فشاری نیست، هیچ کاربردی

 خاص گیری جهت و هدف وجود
نیست،  کامل ندارد، رفتاری وجود

باکار، ازنظر شکلی بسیار  تضاد در
 متفاوت با رفتار جدی

8-59-44-38-23-21-2-
41-58-50-51-36-55-19-

37-54 
فارغ از هدف 

 بیرونی

 نامعلوم بودن

بدون الگوی 
 مشخص خاص

، نامشخص، بدون  تیعدم قطع
ساختار مشخص، فقدان 

دهی، اتفاقی ،  سازمان
گیر،مجزا بودن، بدون مرز  غافل

مشخص، نبود روابط منظم و 
 مشخص، پتانسیل بداهه بودن،

 شناسانه تیموقع

37-19-12-3-49-15-45-
20-8-50-21-18-54 

غیر قابل 
 بینی پیش

 فرایند محوری
جای  توجه به مفهوم به

 نتیجه،تمرکز بر فرایند

30-57-53-2-34-47-1-3-
7-18-24-27-39-31-32-

35-40-49-51 

 امنیت 
بدون فشار 

 بیرونی
 

بدون استرس، ایمن، ساختار  فعال 
و هوشیار بدون فشاری، ریسک 
پذیری امن، آزمایش کردن قوانین 

35-18-22-1-10-12-50 
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 قابلیت تکرار
 تعارض از سازد، آزاد را میسر می

 انگیختگی درونی
هدف درونی، خودکنترلی، 

خودانگیخته، جذابیت درونی، 
 انگیزه ذاتی

2-6-7-8-9-11-18-20-
21-30-32-33-35-42-47-
57-14-49-40-31-28-27-
59-46-39-34-48-51-52-

53-56 

 خیال پردازانه

خلق موقعیت خیالی، لزوماً به  واقعیت گریزی
تفسیر تحت  لفظی نیاز ندارد، 

معناداری، واقعیت پنهان در درون 
خود دارد، نمادین، فراتر از لفظ، 

سازی احساسات  باورپذیری، شبیه
 واقعی، بزرگنمایی، ساختگی

18-16-10-47-43-33-32-
27-52-58-2-11-7-6-2-
59-55-49-31-22-19-57-
56-41-39-44-23-29-38-

27-9 

 تخیلی

درگیری همه 
 جانبه

ازنظر جسمی فعال، دارای حس  ذهنی
 ذهنی، حرکت و پویایی

-39-48-55-27-13-25 
 جسمی

 لذت بخش

بخش،  بخش، شادی انگیزه خوشایند
خوشایند، ماجراجویانه، چالشی، 

، کننده مجذوب انگیز، هیجان
 سرگرم کننده، احساس مثبت

25-4-8-14-18-20-26-
49-39-27-2-38-12-52-

29-54-55 
 هیجان انگیز

 روش اجرا

 فردی
تواند انفرادی باشد،  اجتماعی، می

نیازمند مشارکت در ان است، 
 که هرکسی با یا دیگران با تواند می

  باشد داشته شدن همبازی به تمایل
 شود انجام

29-51-55-34-51 

 گروهی

در پژوهش حاضر برای کنترل و سنجش پایای  :کیفیت پژوهش کنترل -ششممرحله 

 فرایند شدند و دقیق بررسی صورت به استفاده مورد مفاهیم بدست آمده، منابع علمی

گرفت همچنین از نظرات خبرگان  قرار بررسی مورد دیگر بار کدگذاری تا ابتدا از تحقیق

 از نفر 2 اختیار در های را وتحلیل یافته تجزیهاستفاده شد. پژوهشگر نتایج حاصل از 

 داد که بعد از دسته بندی کدها در مفاهیم یافته های خبرگان با مفاهیم قرار متخصصان

 و تحلیل فرایند بررسی استخراج شده در پژوهش حاضر مقایسه شد که پژوهشگر به  به

 بود. ها داده لتحلی مقبولیت دهنده نشان نتایج که بپردازند ها یافته اعتبار
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 و بندی جمع قبل مراحل از حاصل های این مرحله یافته در :ها یافته ارائه -هفتممرحله 

و مقوالت مستخرج از منابع  مضامینارائه می شود که این یافته ها نشان دهنده کدهای، 

 ،هیمضمون پا 75 ییپژوهش منجر به شناسا یها افتهی لیوتحل هیتجز نهایی پژوهش است .

 . شد اصلی دهنده  مضمون سازمان 12و  فرعیدهنده  مضمون سازمان 22

 فراترکیب از مستخرج آزاد بازی های مؤلفه. 3جدول 
مضمون 
 فراگیر

دهنده  مضامین سازمان
 اصلی

مضمامین 
 دهنده فرعی سازمان

 مضامین پایه

 بازی آزاد

 اختیاری انتخاب
داوطلبانه، آزادی انتخاب، خودجوش، حس  آغازگری کودک

 کننده بازی آزادی، کودک شروع
 داوطلبانه بودن

 کودک فعال

 محوریت شده توسط کودک، با هدایت هدایت گری کودک
 ، تعامل فعال، اکتشافی،(کودک)خود

دهنده  کاهش ،و احساسات دهیدر ا یور غوطه
از دست دادن  نسبت به خود، یاریهوش

 طینسبت به مح یاریهوش

 درگیری فعال

 تجربه محور

 پذیری قوانین انعطاف

 برای فشاری خارجی، هیچ قوانین از آزاد بدون قوانین خارجی
 خود قوانین نیست، تابع مشخص قوانین ایجاد

 ندارد، سیال قالبی رفتار سخت کودک، فرم
اجباری،  های قاعده از بودن، جدا

 پذیری انعطاف

قوانین عدم وجود 
 ثابت

 قوانین کودک مبنا

 بدون هدف مشخص

 باز -پایان 
بودن،  هدفمند باشد، غیر مولد غیر تواند می

 فشاری نیست، هیچ کاربردی کامالً که رفتاری
 وجود خاص گیری جهت و هدف وجود برای

باکار،  تضاد نیست، در کامل ندارد، رفتاری
 فارغ از هدف بیرونی ازنظر شکلی بسیار متفاوت با رفتار جدی

 نامعلوم بودن

بدون الگوی مشخص 
 خاص

، نامشخص، بدون ساختار  تیعدم قطع
دهی، اتفاقی ،  مشخص، فقدان سازمان

گیر،مجزا بودن، بدون مرز مشخص، نبود  غافل
 روابط منظم و مشخص، پتانسیل بداهه بودن،

 شناسانه تیموقع
 غیر قابل پیش بینی

 جای نتیجه،تمرکز بر فرایند توجه به مفهوم به فرایند محوری
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 امنیت
 بدون فشار بیرونی

 
بدون استرس، ایمن، ساختار  فعال و هوشیار 
بدون فشاری، ریسک پذیری امن، آزمایش 

 قابلیت تکرار تعارض از سازد، آزاد کردن قوانین را میسر می

 انگیختگی درونی
هدف درونی، خودکنترلی، خودانگیخته، 

 جذابیت درونی، انگیزه ذاتی

 خیال پردازانه

 واقعیت گریزی
 

خلق موقعیت خیالی، لزوماً به تفسیر تحت  
لفظی نیاز ندارد، معناداری، واقعیت پنهان در 

درون خود دارد، نمادین، فراتر از لفظ، 
سازی احساسات واقعی،  باورپذیری، شبیه

 بزرگنمایی، ساختگی
 تخیلی

 جانبهدرگیری همه 
ازنظر جسمی فعال، دارای حس ذهنی،  ذهنی

 جسمی حرکت و پویایی

 لذت بخش
بخش، خوشایند،  بخش، شادی انگیزه خوشایند

 انگیز، ماجراجویانه، چالشی، هیجان

 ، سرگرم کننده،احساس مثبتکننده مجذوب
 هیجان انگیز

 روش اجرا
 فردی

انفرادی باشد، نیازمند  تواند اجتماعی، می
 با یا دیگران با تواند مشارکت در ان است، می

  باشد داشته شدن همبازی به تمایل که هرکسی
 گروهی شود انجام

 

 گیری بحث و نتیجه

 یادگیری -فرایند یاددهی در آزاد بازی های هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

ها مهم در نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی  شاخصها و  بازی یکی از مؤلفه کودکان بود.

فراترکیب نتایج تجزیه و تحلیل داده از فرایند (. 1،2010و مک آردل  شادبریگر) است

، بدون نیقوان یریپذ ، کودک فعال، انعطافیاریانتخاب اختمولفه  12منجر به شناسایی 

پردازانه ،  الیخ ،یدرون یختگی، انگ تی، امن یمحور ندیهدف مشخص ، نامعلوم بودن ، فرا

   برای مفهوم بازی آزاد شد. بخش، روش اجرا لذت همه جانبه، یریدرگ

 ؛2015ن و سائل،اکسل ؛2007)مالبی، های یافته پژوهشانتخاب اختیاری:این مؤلفه با 

باشد. این  همسو می (2009میلر و همکاران، ؛2007لوکت، ؛2016ویالن،-بامیور و بیوک
                                                      

1 .Grieshadber & McArdle 
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 خواهند بازی کنند یا نه بازی و اینکه آیا می اشاره به آن دارد که کودکان در انتخاب مولفه

کند. کودک آغازگر بازی  نمی بازی به انجام ها را مجبور آزاد هستند و کسی آن کامالً

و باکی چطور؟کند بازی کند یا نه؟چه نوع بازی انجام دهد؟کجا؟  است و او انتخاب می

 بازی کند؟.

-رشه ؛2013؛لیالرد، 2002)لندرث، های پژوهش یافته با مؤلفه این فعال: کودک

باشد. کودکان بر مبنای تجارب،  می همسو (1397، عبدالملکی ؛2009پاسک و همکاران،

های خود فرایند بازی را شخصاً هدایت و محتوای آن را تعیین و کنترل  عالیق و ایده

کننده فعالیت، رفتار و عمل  کودک معیار تعیین های کنند.در بازی آزاد عالیق و خواسته می

در بازی است.کودک از زمان شروع تا پایان بازی درگیر در بازی است و از طریق تعامل 

جریان بازی را به هر شکلی که برایش معنادار است  وسایل بازی و...( )همبازی، با محیط

 تی دارد. دهد و این امر از کودکی به کودک دیگر معنای متفاو شکل می

و  سنبرگیا ؛2013)لیالرد، های یافته پژوهش با مؤلفه این قوانین: پذیری انعطاف

باشد.بازی دارای  می همسو (2008 ،ینیپلگر و اسمیت ؛2007 ؛ لوکت،2002،یزنبریکو

توان بازی کرد در بازی آزاد این قواعد  قواعد و قانون خاص خود است و بدون قانون نمی

قواعد و قوانین  کودک سازند و هر از کودکان در بازی برای خودشان می را هرکدام

خاص خودش را دارد.در بازی آزاد قوانین ثابت،غیرقابل تغییر و از پیش تعیین شده نیستند 

بلکه این قوانین توسط کودک و در جریان بازی ساخته می شود و بسیار منعطف بوده و 

 بماند و یا در هرلحظه قوانین بازی را تغییر دهد. ندپایبتواند به قوانین خودش  کودک می

پاسک  و  -رشه ؛2010)براون، های پژوهش یافته با مؤلفه مشخص:این هدفی بدون

بازی آزاد  باشد. می همسو (2013 ؛ کمیته حقوق کودک،2001، للوایکا؛ 2003همکاران،

دنبال یادگیری موضوع به بازی  این دردربردارنده انواع یادگیری در کودکان می باشد اما 

دهند یعنی  ای نیستند و بازی را برای رسیدن به نتیجه مشخصی انجام نمی شده خاص و تعیین

شود و قرار نیست کودکان در بازی  در بازی بر یک هدف و محصول خاص تأکید نمی

 کنند و در آخر به آن برسند. ای را پیگیری  شده هدف از قبل تعیین
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؛کمیته 2001، للوایکا ؛2009)فرانچک، های پژوهش یافته با ؤلفهم این:بودن نامعلوم

باشد. بازی  می همسو (2012،ز؛اندرو2011، هارتبورگ؛ 2014ی،؛ ابل2013حقوق کودک،

بینی  گام نیست و فرایند بازی دارای قابلیت پیش به دارای ساختاری منظم و مشخص و گام

همبازی،قوانین،محیط،کارکرد ابزارها، مکان و کلیه عناصر نیست و هرلحظه امکان دارد 

بازی تغییر کند.همچنین امکان دارد کودک از یک بازی به بازی دیگر برود طوری که بین 

توانیم تعیین  ای وجود نداشته باشد. بازی نامشخص است و نمی ها هیچ ارتباط و رابطه بازی

 رود؟  شود و به کجا می کنیم بازی چه می

 یابیآش ؛2014ن هورن و همکاران،)وا های پژوهش یافته با مؤلفه این:محوری یندفرا

بر   آنچه در بازی آزاد.باشد می همسو (2002،ی زنبریو کو سنبرگیا ؛2003؛هیوز،2007،

در اجرای بازی آزاد  .بازی است اجرای آن تاکید می شود و دارای اهمیت است فرایند

از انجام و اتمام بازی قرار است چه نتیجه یا اتفاقی رخ کودک بدون توجه  به اینکه بعد 

با  به بازی کردن مشغول، از لحظه شروع تا پایان بازی در اجرای آن عمیقا درگیر و دهد

  .برد می لذت و از اینکارابزارها و یا کودکان دیگر به روش خود می شوند 

؛کیف و 2013؛ گری،2006و کنول، ن)مورگا های پژوهش با یافته مؤلفه امنیت: این

فرایند بازی یک فضای امن را فراهم  .باشد می همسو (2009،ی زوبروسک ؛2000برک،کاز

ها و  توانند با کمترین خطر و بدون ترس از شکست، فعالیت آورد که کودکان می می

ی براکارهای مختلف را تجربه کنند به این معنا که بازی حداقل خطرپذیری و جریمه  راه

آورد و به کودکان این فرصت را می دهد تا ازادانه ایده های خود را  اشتباهات را فراهم می

 در فرایند بازی اجرا کنند.

 ؛2008 )اسکارد و باندی های پژوهش با یافته مؤلفه درونی:این انگیختگی

آزاد کودکان برای شروع   در بازی .باشد می همسو (2009 میلر و همکاران، ؛2012،ساراچو

ود بلکه کودک و اجرای بازی نیازمندِ آن نیستند که به آنها پیشنهاد جایزه یا پاداشی داده ش

دهد چون  انتخاب خودش عمل بازی را انجام می صورت خودجوش، بر اساس عالقه و با به
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دهند  نه  ام میبرند انج خاطر خود بازی و لذتی که از انجام آن می را به آزاد کودکان بازی

  اینکه لزوماً بعد از بازی  پاداش یا محصولی داده شود.

ک و پاس-هرش ؛2008)شیپلی، های پژوهش با یافته مؤلفه این پردازانه: خیال

 ؛2013گ و همکاران، وایسبر ؛2002فرامبرگ، ؛2008؛ لستر و راسل،2009همکاران،

در بازی آزاد کودکان  .باشد می همسو (1397عبدالملکی، ؛2003جس،استر ؛2017فلیر،

ازادانه تخیل خود را در جریان بازی به کار می برند و این تخیل بخش عظیمی از بازی انها 

های  ها ویژگی روند و به آن ها و اشیاء فراتر می از واقعیت پدیدهاست آنها در جریان بازی 

رد از اشیاء و وسایل در و در بسیاری موا )جاندارپنداری( دهند موجودات زنده را نسبت می

 کند هایی که در دسترس نیستند استفاده می عنوان نمادی برای اشیاء و پدیده دسترس به

 )تفکر نمادین(.

 ؛2010 ، باربلت ؛2010)براون، های پژوهش با یافته مؤلفه همه جانبه:این درگیری

 در بازی جسمی ازنظر ان می توانند همکودکباشد. در بازی آزاد   می همسو (1997بروس،

 همکه به بصورت فعالیت حرکتی و با مصرف انرژی جسمانی همراه است و  ند فعال باش

 های وانمودی.مانند بازی ند ازنظر ذهنی فعال باش

 ؛1998وینر،-؛ گیتلین1392دیده، ن)جها های پژوهش با یافته مؤلفه بخش: این لذت

لذت  باشد. می همسو (2009و همکاران، میلر ؛2017ر،ی؛ فل2003پاسک و همکاران،-رشه

انرژی و نشاطی است که بازی در کودک ایجاد  ،لذت نیرو بخشی هسته بازی است

 .شود می کردن بازی بیشتر برای ها آن باعث اشتیاق برند، می بازی از ها بچه که کند.لذتی می

 و شادی از هایی نشانه آن در که وقتی حتی است آفرین شادی و بخش لذت آزاد بازی

 گذاری ارزش مثبت حس یک عنوان به بازیکنان توسط بازهم اما شود نمی دیده خوشحالی

برند کمتر  میاز آن خاطر لذتی که  هایی که جنبه بازی دارد به شود.کودکان از فعالیت می

 ن دارند. و حتی تکرار آشوند و تمایل بیشتری به اجرا  خسته می

 ؛2009های)انجمن ملی برنامه درسی و ارزیابی، پژوهش با یافته مؤلفه این :روش اجرا

در بازی آزاد کودک تعیین  باشد. می ( همسو1997بروس، ؛1992، فراست،1999بالنچ،
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تنهایی یا با کودکان دیگر  توانند به کند با چه کسی و چطور بازی کند؟ کودکان می می

 1واند جمعی انجام شود.ت تنهایی و هم می تواند به هم می آزاد بازی کنند یعنی بازی

متخصصان و برنامه ریزان آموزشی در سطوح مختلف نظام اموزشی می توانند با درک 

ند یاددهی یادگیری در فراید سازی بهینه بازی آزا ها زمینه را برای پیاده و تامل در این مولفه

روزانه مراکز  برنامه هایدر طراحی  ها این مولفه با ادراکمربیان . ورندکودکان فراهم آ

موزشی خود باید برای کودکان فرصت و موقعیتی را فراهم اوردند که کودک خودش آ

د و نچه بازی را می خواهد انجام دهکه د نخودش تعیین کنداشته باشند، انتخاب بازی حق 

دیگر . که در  انبه تنهایی بازی کند یا با کودک با توجه به مولفه روش اجرا آیا دوست دارد

م را برای رایط مربی دارای نقش حمایت کننده است و باید شرایط و امکانات الزاین ش

 ورد. کودک و بازی او فراهم آ

رغم تالش برای ارائه نتایج پژوهشی منسجم متاسفانه عدم  در پژوهش حاضر علی

دسترسی به محتوای کامل بسیاری از منابع التین یکی از موانع پژوهشگران بود. با توجه به 

که در این پژوهش فقط به شناسایی مولفه ای بازی آزاد بعنوان یکی از انواع بازی های این

برای غنی تر شدن پیاده سازی  . پرداختیم کودکان یادگیری -پرکاربرد در فرایند یاددهی

شرایط بازی آزاد در فرایند آموزش کودکان پیشنهاد می شود پژوهش هایی با موضوعاتی 

ی در شرایط بازی آزاد چگونه است؟ مربی در فرایند بازی آزاد نظیر :ویژگی های محیط

چه نقش های می تواند داشته باشد؟ بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در بازی آزاد توسط 

 پژوهشگران حوزه آموزش کودک انجام شود.

 

 

 

 

                                                      
(مطالعه شود در این زمینه می  تواند راهنمای خوبی برای درک بازی Parten ،1932. مراحل رشد اجتماعی بازی)1

 کودکان باشد.
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