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 مقدمه

 ینبغ االّ ان یکون هکذا ال: عرامۀّ الغالم فی صغره لیکون حلیما فی کبره ثم قال ستحبی: )ص(اللّه قال رسول 

خوب و محبوب است که فرزند انسان در خردسالی بازیگوش و پرتالطم  چه: ندیفرما یم) ص(اسالم رسول گرامی 

و  يدار شتنیخو او از شخصیتی در بزرگسالی سر برآورد که از حلم و زیآم انیطغو متمرد باشد تا این حالت 

 نیچن نیاکه طفل خردسال منحصرا  است سزاوار: آن حضرت فرمود سپس. مقاومت و پایداري برخوردار باشد

 .بازیگوش و پرجنب و جوش باشد

تحقق این هدف تمهیداتی  يبرا. هر مربی باید به کشف و پرورش استعداد کودکان منجر گردد ، تالشدرنهایت

 چهچه روشی و با استفاده از  ، باچگونه اما. و دانش مربیان و والدین است یآگاه ،عامل نیتر مهمالزم است که 

 به این مهم دست یافت؟ توان یموسایل و ابزاري 

اجرایی و انتخابی در  يها ، روشطی طریق مشخص و مدونی است که در آن ، مستلزمتحقق هر هدف معلومی

مطلوب  جینتا به) یشناس رواندر اینجا علوم تربیتی و (وط مربعلوم  نظران صاحبمحیطی آزمایشگاهی و زیر نظر 

مورد مسائل  ، دربه اثبات رسیده يها هینظربا ارائه  میا دهیکوشاین مقاله  در. کند یمو پاسخ مثبت پیدا  رسد یم

و چه در  خانهدر  ، چههر فردي که در مقام مربی يها، برا آنبیان داریم که آگاهی از  یمطالبمربوط به بازي 

بسا مربیان و والدین با  چه. و ضروري است ، الزمکودك ارتباط دارد ، باو تحقیقاتی ی، پژوهشمراکز آموزشی

ایجاد تفکر خالق در کودك  ، بهفکري خود بیفزایند و فعالیت آنان در این زمینه يغنا ، بهها هینظرآگاهی از این 

 . منجر گردد

و امکانی را از او سلب  دهد یمرا به راهی ناصواب سوق  ، اووط به کودكبرخورد غیراصولی با مسائل مرب رایز

برخورد  يها راه استهر مربی واجب  ، برنیبنابرا. از آن تا پایان عمر غیرممکن خواهد بود يبرخوردارکه  کند یم

او را در کمترین زمان به بهترین  ، کهییها روشآن را با علم و آگاهی بررسی کند و  يها دهیپدصحیح با کودك و 

 .و اجرا کند ، انتخابنتیجه و هدف خواهد رساند

 یشناس روانتربیتی و  علوم نظران صاحببازي از دید 

 .مقدماتی براي آینده است نیتمربراي رشد و نمو استعدادها و  يا زهیغر يباز: ویلیام استرن-1

 .شدن براي اعمال بزرگ و جدي در آینده آمادهیعنی  يباز :کارل گروس-2

این است که  منظور. از تمایل موجود زنده به رسیدگی قبل از موعد غرایز استعبارت  يباز :مک دوگال-3

چون سنش کفایت  یول. در جامعه پایگاه جدي داشته باشد خواهد یمنیازهایی مثل خودنمایی دارد یا  کودك

 .دهد یم جوابناچار از طریق بازي به این نیاز خود  ، بهکند ینم
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که به  ییها در بازي مغز کودك با توجه به شباهت. خستگی ناشی از کار الزم است فیبراي تخف يباز: پاتریک-4

 .کند یحسی را برطرف م يها تیمربوط به فعال يازهایاولیه دارد، ن يها مغز انسان

 .و خودنمایی کودك است ییجو يواقعی امیالی مانند برتر يبه معناي ارضا يباز: آدلر-5

 .است ییجو رخداد غریزي امیال و فعالیتی براي لذت يباز. معرّف انرژي ما زاد بدن است يباز: اسپنسر-6

دست  ییها کردن از طریق آشنایی با خواص اشیا و کار با آنها به مهارت يکودکان با باز: مونته سوري-7

 .ابندی یم

ها  درخت زندگی است که تمام وجود کودك از طریق آن يها مانند نو برگ یدر دوران کودک يباز: فروبل-8

 .آموزند یم يکودکان از طریق باز. ابدی یو تجلی م ییشکوفا

 ینوع يبه عبارت دیگر، باز. عبارت است از تکرار تاریخ نژاد انسانی در رشد دوره کودکی يباز: استانلی هال-9

 اگر کودك بازي. نژاد انسانی است  کهنه يها شییادآوري و بازسازي آزما

اعمال بشر اولیه است که در   عمل بازمانده نی، اکند یو اگر سنگ پرتاب م آورد یاجدادش را درم ي، اداکند یم

 .ناب خود انسان باقی مانده است  هیخمیر ما

 .و حصر حد ینیروي ب هدف ییعنی مصرف ب يباز: شیلر-10

نتیجه  حصولو در آن قصد  ردیپذ یمانجام  آزادانهطبیعی است که خود به خود و  یتیفعال يباز: جان دیویی-11

 .نیست

و آزادي و  دهد یماجبار و انقیاد  حالتو به بازي  کند یمآن را تحریف  يبازآموزشی از  استفاده: نیومن-12

 .سازد یمآن را مخدوش  یسرگرم

 .عبارت است از وجود فعالیت آزاد به منظور کسب لذت يباز: شور یم-13

 .شادمانی است  ادامهفعالیتی در جهت  يباز: ژان شاتو-14

 .ردیپذ یمانجام  ها جانیهعبارت است از شکلی غریزي از اظهار وجود که هر روز براي گریز از  يباز: دالس-15

 .کارهاي جدي نیز همان طور خواهد بود دادنبزرگسالی و انجام  ، درهر طور باشد يبازدر  کودك: ماکارنکو-16

 .کودك به سوي ادراك است راه يباز: ماکسیسم گورگی-17
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 .و زورآزمایی است نزاع  زهیغراز وجود  ی، ناشبازي غریزي و میل به بازي :ویلیام جمس-18

و حیات تفریحی را مذهب و بازي و  يبازمنشاء  شناسان جامعهپیرو نظریات  ، دانشمنداندر دو قرن اخیر-19

 .دانند یمهنر را نشأت گرفته از مذهب 

و در  دانند یمافراد  ییجو لذتو  یطلب تنوع حسبراي ارضاي  يا لهیوسبازي را  شناسان رواندیگري از   عده-20

 2.رندیگ یمنظم در نظر  بهقواعد اجتماعی به شخص و عادت   دهندهرا آموزش  ي، بازعین حال

 يریکارگتجربه براي به  ، سپسابتدا آشنایی با محیط ، دردکتر رجبعلی مظلومی معتقد است بازي کودکان-21

 3.و سرانجام همه تعلیم و همه تربیت است يریپذ فرهنگ ، سپسکاربردها

رفع  يبرا يا لهیوستنها  ترها بزرگ يبرابازي  که یدرحالاست  مهمهمه درس و بسیار  کودکان يها يبازپس 

 1قسمت  (به تصویر صفحه مراجعه شود) است یگفتن. است یخستگ

را به اتمام برسانند که هنوز در  يباززمانی  دی، باکودکان مشارکت دارند يبازدر صورتی که مربیان و والدین در 

 .گردد کودكکه اتمام بازي موجب خوشحالی  یزمان ؛ نهتمایلی براي ادامه بازي هست کودك

 بازي براي مربیان یشناس روانکاربرد 

 شناخت) الف

 .ذهنی کودك يها ییتوانااستعداد و  شناخت .1

 .کودك  عالقهگرایش و  شناخت .2

 .کودك التیتخآرزوها و  شناخت .3

 .نیازهاي کودك شناخت .4

 

 رفتار یده سوق) ب

کودکی  کهدر صورتی  مثال. مورد نیاز کودك را طرح و اجرا کرد يها يباز توان یمرفتار،  یده سوقبا استفاده از 

 .و اجرا کرد يساز صحنهاجتماعی و گروهی را براي او  يها يباز دی، بامنزوي است
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 رفتاري يها صهینقو رفع  تیترب) پ

 .تفکر تیترب .1

 .تخیل تیترب .2

 .با مقررات ییآشناروابط اجتماعی و  تیترب .3

 .دقت تیترب .4

 .جسمانی تیترب .5

 .قبول شکست و حفظ متانت از طریق بازي آموزش .6

 .یشناس ییبایز ذوقاحساس و  پرورش .7

که باید به کمک  شود یمبراي او حاصل  ی، شناختبر اثر فعالیتی که مربی در حین بازي با کودك خواهد داشت

گفت صرف  توان ی، ماین صورت در. و تفکر در کودك اقدام کند تیخالقرفتار و پرورش  یده سوقمورد  ، درآن

و این فعالیت به تغییر رفتار کودك در جهت مثبت منجر شده  بودههدفی خاص  ي، داراو زمان در بازي وقت

کودك و هم براي  يبرا ، همانجام شده صرفا جز اتالف وقت سرمایه و زمان تی، فعالغیر این صورت در. است

 .بود ، نخواهدمربی

 بازي يها مشخصهتعریف یا 

 .است يزیغرامري فطري و  يباز .1

 .نیست ي، بازهر چیزي که وظیفه باشد یعنی. مغایر با وظیفه است يباز .2

 .است دلخواهحالتی غیر جدي و  يباز .3

 .کند یمانتخاب  خودشرا  اش يهمبازبازي همراه با طیب خاطر است و فرد  انتخاب .4

 .داراي تخیل است يباز .5

 .یا هر دو باشد ی، ذهنممکن است این فعالیت جسمی .همراه با فعالیت است يباز .6

 .از نظر مربی و راهنما 9، کننده يبازاز نظر (ندارد هدف  يباز .7
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 .دارد ییجو لذتسرگرمی و   جنبه يباز .8

 .بستگی دارد کننده يباز يها ییتواناو  ، استعدادبه نیازها يباز .9

 تربیتی از بازي يها استفاده

 .ایجادکننده فعالیت در کودك است يباز .1

 .کودك است شناختبهترین وسیله براي  يباز .2

 .تمرینی براي رفتارهاي مادرانه است دخترانعروسک بازي  مثال. است يجدتمرین رفتارهاي  يباز .3

 که شود یم ، متوجهخورد یمشکست  يبازکودکی در  یوقت. عامل آشنایی کودك با واقعیات است يباز .4

 .خوردن را بیاموزد شکستباید چگونگی  ، کودكبازي قیطر از. پیشبرد کارها ساده نیست

آرزوهاي  يبازکودکان از طریق  یگاه. پی برد کودك يها شیگراو  ، آرزوهاعالیق به توان ی، مطریق بازي از .5

همان طور که  .کنند یمرا به رؤیاي بیدار تعبیر  يباز شناسان روان ی، بعضدر این حالت .دارند یمخود را ابراز 

 .دهد یمانسان هنگام خواب دیدن، ذهنیت را با عینیت تطبیق 

 .باعث ایجاد تعادل در زندگی است يباز .6

 نیازهاي جسمی کودك

این طریق است  از. خواهد شد ریپذ امکانو وسایل مادي و از جمله بازي  امکاناترشد جسمی کودك با تأمین 

، ، آب، هوامناسب ، بهداشتو نمو با غذا رشد. شود یمبدنی و نیاز جسمی او تا حدودي اشباع  يها خواسته که

 ، حاالتکودکی برحسب سن هر. دیآ یمو امثال آن براي کودك به دست  ي، خواب، استراحت، بازمسکن

آن با ایجاد   رابطهو  در اینجا به نیازهاي جسمی کودك کهفیزیکی، جسمی و جنسی نیازهاي متفاوتی دارد 

 .میپرداز یمشناخت و رشد فکري و در نهایت خالقیت در کودك 

دست  يبازکودکان هرچه زودتر از  خواهند یمو  آورند یماتالف وقت به حساب  ینوعاکثر اولیا و مربیان بازي را 

که  پندارند یم یبزرگساالنرا  کودکان، دسته از اولیا و مربیان نیا. بپردازند تر مهمو  تر يجدبکشند و به کارهاي 

و  ی، رواناز عوامل مهم در سالمت و رشد جسمی یکیو توجه ندارند که بازي  اند کوچک جثهفقط از حیث 

 .است یزندگبراي آموزش اصول و قواعد  یعاملعاطفی کودك و 

جا براي  همه. از بازي محرومش کنند کهکودك عاشق بازي است و شاید شدیدترین محرومیت براي او آن باشد 

  ، نشانهکودك به بازي  عالقهو  تیفعال. اولیه اهمیت بیشتري دارد نیسن ، دراو صحنه بازي است و این جنبه
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 .و باید براي درمان او اقدام کرد استاوست و اگر طفلی بازي نکند بیمار  سالمت

وزندگی و سازندگی نیز دارد و در برخی موارد، آم ، جنبهکودك است یسرگرمبازي در عین حال که وسیله 

 ، بهخوب و اندیشیده طرح شده باشد ، اگريباز. ارزش اشتغال کودك به بازي بیش از ارزش خواندن کتاب است

 یاخالقو عاطفی خود بپردازد و اصول  ی، روانی، ذهنجسمی يها جنبه تیتقوبه  دهد یمکودك فرصت 

 که) ص(اکرم است که اولیا و مربیان آگاه به پیروي از دستور پیامبر  لیدلاین  به. اجتماعی را به خوبی فراگیرد

 سعی دارند بلکه. کنند ینمکودك را از بازي منع  هرگز» ابنک یلعب سبع سنین  دع«: فرمود

این امر در هفت سال اول زندگی بیشتر و مورد  ضرورت. کودك سود برند نفعبازي وي را جهت دهند و از آن به 

 4.صیه پیشوایان اسالمی استتو

 فواید بازي

 .کند یمرا محکم  ها استخوانرا نیرومند و  عضالت. است کودكموجب رشد جسمی  يباز .1

 .شود یمالمسه و بینایی کودك  حواسباعث مهارت در  يباز .2

 .دارد یوامحرکت  بهو قدرت ابتکار او را  زاندیانگ یبرمحس کنجکاوي کودك را  يباز .3

 .بخشد یم نفسو به او اعتماد به  کند یممقاوم  مشکالتکودك را در برابر  يباز .4

 .گردد یمعاطفی کودك  التیتماموجب تعدیل  يباز .5

صورت طراحی کند و چگونه از  چهرسیدن به هدف چگونه نقشه بکشد به  يبراکه  آموزد یمبه کودك  يباز .6

 .حل مشکل برآید عهده

 .صحیح برقرار کند  رابطهبتواند با دیگران  کودكکه  شود یمباعث  يباز .7

 .گردد یمامور  نیاو تمرین  ، تعاونگروهی يها تیفعالموجب آموختن همکاري،  يباز .8

 .جمعی فراگیرد یزندگاصول انضباطی و اخالقی را در  کودك شود یمباعث  يباز .9

کودك را هنگام بازي  توانند یم انی، مرببنابراین .افکار، تمایالت و عواطف کودك است  دهندهنشان  يباز .10

 .بشناسند تر قیدق

جلوگیري کنند و براي تأمین  کودكحق ندارند از شیطنت و بازیگوشی  نیوالدو  انی، مرببا توجه به این مورد

کودکان سرشار از جنبش و نشاط را به موجوداتی صد درصد مطیع و آرام مبدل  دی، بارفاه و آسایش خویش
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، انرژي صرفنفع کودك استفاده کنند تا ضمن  بهآگاه، باید با جهت دادن به بازي از این انرژي  انیمرب. سازند

 .گیرد ، قرارمدنظر مربی آگاه است کهآموزش غیر مستقیمی  تحت

 رابطه بازي با شناخت و آگاهی

ناخت بیشتر محیط به منظور آگاهی و ش يبرامداوم و مستمر با محیط و مبارزه  کشمکشزندگی عبارت است از 

 جسمهمان عقل و  ، کهاز ابزارهاي موجود و در دسترس خود ، انسانهدف نیاتحقق  يبرا. استفاده بهتر از آن

براي ارتباط فکر و  يا لهیوسبدن  .در رهگذر زندگی نقشی به عهده دارند ها نیاو هرکدام از  ردیگ یم ، بهرهاست

، وظایف خود را براي شناختن محیط توانند یمو مغز  ، عقلبدن قیطر از .عقل با اشیاي خارجی در محیط است

 .کنند اقدامبیشتر و بهتر  يبردار بهرهیا تغییر آن براي  اصالح

قسمتی از نیازهاي جسمی و  نیتأمکه این آموزش را از طریق بازي و با  یکودکو بهتر از  تر مناسبچه زمانی 

 يبردار بهره بهاین راه سوق دهیم که با استفاده از بدن  بهتداي زندگی او را به او بیاموزیم و از اب کودكروانی 

دینی و  بزرگان يها هیتوصو  اتی، رواحقیقت در احادیث نیا. موفق و کارآمد شود يفردبیشتر از عقل بپردازد و 

مربیان  .زندگی براي بازي و ورزش آزاد است هیاولدر دوران  ، کودكمنطق اسالم در. مذهبی به کرّات آمده است

باید فرصت آزادي بیشتري را براي او  بلکه. کودکان محیطی جدي ایجاد کنند يبراو والدین نباید در این سنین 

کودکی که در منزل و در خارج از آن در محیطی جدي قرار بگیرد و اوقاتی را که باید صرف  رایز. فراهم آورند

ضعیف و ناتوان تبدیل  يفردبپردازد ارکان سالمتش متزلزل و به  کوششکار و  ، بهشود بازي و جنب و جوش

 .شود یم

کودکانه و حالت  يها جنبشبا او در  دی، باداراي طفل خردسالی بود یکس اگر: فرمود) ص(اکرم رسول 

ان و کودکان با فرزند (ص( امبریپحضرت  ، خودروایات معتبر مطابق. همکاري و هماهنگی کند اش بچگانه

رسالت آن حضرت  تیموقعو هیچگاه مقام و  کردند یم شرکت ها آنبچگانه  يها جنبشو در  شدند یمهمبازي 

 .این همکاري ضروري با کودکان نگردید قیتشومانع از تأیید و 

و  ها تیفعالهمراه شوند و ضمن شرکت در  کودك ، باکه در مقام راهنما کند یموظایف مربیان و والدین اقتضا 

 .را به تحقق برسانند یاهدافراهنمایی او بپردازند و  ، بهبازي قالبجسمی در  يها جوشجنب و 

 مفهوم راهنمایی

و کمک  یی، راهنمابه عبارت دیگر .راهنمایی عبارت است از کمک به فرد براي شناختن خود و محیط خویشتن

  لهیوسگفت که راهنمایی  توان یماساسی با دیگران است همچنین  رابطهبه فرد براي حل مشکالت خود و ایجاد 

 .گوناگون زندگی است يها نهیزمکمک به فرد در 

اعمال شده باید براساس اصولی  يها ، روشبه نتایج مطلوبی منتهی گردد نیوالدراهنمایی مربیان و  که آنبراي 

کودك در جهت  تیشخصجب خواهد شد که و والدین مو انیمرباز سوي  ها روشاین  ياجرا. گیرد انجام
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 5.داشته باشد زیآم تیموفقیابد و در جامعه حضوري  تکاملموردنظر رشد و 

 :پانوشت

 .279ص -14جلد -االنوار بحار .1

 .2 ص) 1373وزارت آموزش و پرورش، :تهران(6007 ، کدپرورشی يها يباز .2

 .61 ، ص5شماره   هی، نشرو نشاط روین» تربیت ورزشی«، مظلومی یرجبعل .3

 .65 ، ص2البیضاء، جلد  ، محجۀصادق علیه السالم امام .4

، )1375امیر کبیر، :تهران( یاسالمو راهنمایی در تعلیم و تربیت  ، مشاوره)بیرجندي( ینیحسمهدي  دیس .5

 .131 ص

 

  

  

  

 163 شماره ،1380 بهمن, معلم رشد مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


