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 تعریف بازي

 ي؛ بازتعریف را به این صورت مطرح کرد نیمعتبرتر توان یم. براي بازي تعاریف متعددي بیان شده است

و کامال اختیاري و بدون هدف و منظور خاصی )زور و اجبار(که بدون وجود نیروي خارجی  فعالیتی«: عبارتست از

اختالفی  تنها. با کار تفاوت زیادي ندارد يباز. »سبب آرامش و لذت گردد  طوري که انجام آن گیرد،به انجام می

  . باشد یم تیفعال انجام زهیانگ ، دردو دانست بین آن توان یمکه 

اگر هدف صرفا لذت و  یول. نامند یمرا کار  ، آنشود دنبالفعالیتی به منظور رسیدن به هدفی خاص و معین  اگر

یک راه میان بر براي «، تعریفی دیگر طبقبراي کودکان  ي، بازنیبنابرا. نامند یمخوشی باشد آن فعالیت را بازي 

بازي جزو طبیعت  ».بازي عبارتست از ابراز خود،بدون ترس« يا عدهو به قول  ».به مسائل دنیاستدسترسی 

 .باشد یمآب و غذا  مثلکودکان بوده و در حکم یک نیاز غریزي 

حیوانات و کودکان دیده  يها بچهکه در  هاست بچه يزیممبه بازي بارزترین عالمت  عالقه: دیگو یمراسل 

غرایز  پرورش: تربیت عبارتست از کهمعتقد است  يو. در کودك با شوق و شعف زیادي همراه است یول. شود یم

؛ پیاژه معتقد است .است یباز زهی، غرمهم که باید پرورش یابد يها زهیغریکی از  شک یب. نه از بین بردن آن

 :آنکه بتوان فعالیتی را بازي نامید، بایستی داراي شرایط زیر باشد يبرا

 .هدف خارجی نباشد يدارا .1

 .باشد ياریاخت .2

 .بخش باشد لذّت .3

 .نداشته باشد یسازمانده .4

 .از هرگونه کشاکش و پرخاشگري آزاد باشد .5

ناخودآگاه حوادث را به میل خود تغییر  طور به ها آندر هنگام بازي با وسایل و کار با  ؛ کودكفروید معتقد است

 مزبور جنبهو ذهنی پرورش داد ویکی از وسایلی که در پرورش  ی، عاطفرا باید از نظر جسمی کودك. دهد یم

و کودکستان تبدیل  باغرا به  خود مدرسهاو  رای، زنامند یمپیغمبر بازي  را» فروبل«.است» بازي«: باشد یممؤثّر 

کند و کنجکاویش را  ، کشفیاد بگیرد تواند یماست که کودك  يمواردمعتقد بود که بازي یکی از  يو. نمود

 .نمود کودکانبازي متعددي براي  لیوسا هیتهاقدام به  يو. رضاء نمایدا
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 بازي يها ارزش

 جسمانی ارزش -1

و وسایل بازي خود  ، اسبابشود یمو راست  ، خمرود یم نییپاباال و  ها پله ، ازکند یم زیوخ جستکودك در بازي 

اعمال سبب تقویت  نیا. ردیگ یم کمکمختلف  يها اندامتمام این حاالت از عضالت و  در. کند یمرا جابجا 

و جذب و دفع را تنظیم  ، هضم، اعصاب، تنفّسبازي مکانیزمهاي داخلی بدن مانند گردش خون.گردد یمعضالت 

 .گردد یمموجب تقویت جسمانی کودك  يبازرفته  همیرو. کند یم

 درمانی ارزش -2

بازي درمانی براي  امروزه. کرد یماز طریق تداعی آزاد بیماران را درمان  ي، ونامند یمفروید راپدر بازي درمانی 

  .اختالالت روانی کودکان جایگاه خاص خود را پیدا کرده است درمان

به کودك براي  تواند یم تنها نه يباز. یروان و جسمی انسان بر دو گونه هستند يازهای، نمیدان یمکه  يطور همان

از  او. تا کودك بتواند از نظر روانی نیز ارضاءگردد آورد یمفرصتی بوجود  ، بلکهرفع نیاز جسمی او کمک کند

خودآگاهی ندارد و این  یرواندر هنگام ارضاي نیاز  کودك. دینما یمخودراتخلیه  یدرون ي، فشارهاطریق بازي

کار  ، ازسازد یمحالتی که کودك نیازهاي جسمی خود را برطرف  در یول. ردیگ یمکار به صورت ناآگاهانه انجام 

 روزنه) نمادي( کیسمبلگفت که بازي  توان یم. ردیگ یم صورت یقبل ارادهخود مطلّع بوده و این عمل با قصد و 

. سازد یمرا رها  ، خودشود یموي وارد  بهاز فشارهایی که از اطراف  تواند یماست که کودك توسط آن  یدیام

  . سازد یمخود را متعادل  ، رفتارتوسط بازي کودك

 ، ازروزمرّه يها تیفعالجریان  در. کند یم یزندگاست که در آن  يا جامعهسازش در  جادی؛ ااز تعادل منظور

به  يباز. قرار مگیرد ها یسرخوردگانواع تشنجات و  معرضوکودك در  شود یماطرافمختلف به کودك فشار وارد 

در زندگی  ، چوندارد رهبر باشد دوستمثال کودکی که  طور به. تا از میزان فشارها بکاهد کند یم کمکاو 

بازي نقش رهبر را بازي کرده و سر فرزندان خود داد  ، توسطداده نشده است یفرصتخانوادگی به وي چنین 

 ینهو خالصه به فرزندانش امر و  کند یمو یا از بازي آنان جلوگیري  بخشد ی، مکند یمرا محکوم  ها آنو  کشد یم

  .دینما یم

 اجتماعی ارزش -3

و  تیترب. دید توان یمشناخت را در خالل حرکات وي  نیاو  برد یم یپکودك در ماههاي اول تولّد به وجود خود 

آموزش تربیت  تواند یماز بهترین وسایلی که  یکی. در میزان این شناخت مؤثر واقع شود تواند یمصحیح  آموزش

را  ها گامو از طریق بازي نخستین  پردازد یمدر خالل بازي به کشف محیط خود  کودك. است ي، بازرا ایجاد کند

که چگونه بر دیگران تأثیر  ردیگ یم ادی. آموزد یمتعاون و همکاري با گروه را  او. دارد یبرمبراي اجتماعی شدن 
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را از افسردگی و خمودي خارج کرده و سبب شرکت وي در  کودك يباز. گذارد و چگونه از دیگران تأثیر پذیرد

داشته باشد و چگونه  ییها ییتواناکه براي پذیرش و موفقیت در گروه باید چه  دهد یمو به وي یاد  شود یم گروه

 .فاده کنداست گرانیدخود براي رفع نیاز  يها ییتوانابراي رفع نیاز خود و از  گرانید يها ییتوانااز  تواند یم

. هرچه بیشتر کودك باعث تربیت هرچه بهتر وي خواهد شد ؛ شناختاست معتقد» ماریا مونته سوري«دکتر 

، ی، ذهنجسمی(مختلف از جهات  کودك. بستگی به محیط کودك و آمادگی او خواهد داشت شناخت نیا

 .وي بدهد بهو تعقیب را  ، کشفحرکت زهیانگآماده باشد و محیط نیز بایستی محرك باشد تا بتواند  دیبا) یروان

در  کودك. کند یمخانم مونته سوري از وسایل بازي مختلفی براي آموزش و افزایش اطالعات کودك استفاده 

، هواپیما ، قطار، غرشصداي رعد لیقبصداهاي مختلفی از  او. ردیگ یمخالل بازي از حواس مختلف خود کمک 

حیوانات مختلف را  يصداهاو  شود یمظروفی که شکسته  ي، صداشود یمه کشید آسفالتاتومبیلی که روي  ترمز

و این  کند یمو زبري اشیاء و همچنین بوهاي مختلف را حس  ی، نرمیمی، ضخینازک. کند یمو ادا  شنود یم

 .گردد یمکارها سبب تقویت حواس او 

 عوامل مؤثر در بازي

 سن -1

 یوقت. نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد .پسندد یمخاصی را  ي، بازروشن است که کودك در هر سنی

از ورود به مدرسه  قبل. برد یم ، لذّتاینکه چشمانش را با دست ببندند و با او دالی بازي کنند ، ازشد تر بزرگ

ازي حالت مو اژهیپبه نظر  ، بناکودکان بیشتر حالت انفرادي دارد و اگر بازي گروهی انجام شود يها يبازمعموال 

 .دارد» پارالل«با 

 ها آنیکی از  اگر. کنند یمهر کدام براي خود بازي  یول. شوند یمکودکان چهار تا هفت ساله در یک محل جمع 

یک بازي گروهی و مشترك  انجامحاضر به  کدام چیهولی  کند یمکرده و گریه  ، مخالفتکنید خارجرا از جمع 

 .نیستند

 تیجنس -2

فیزیکی  يها تیفعالدارند که دشوار بوده و نیاز به  دوسترا  ییها يباز پسرها. تفاوت داردبازي پسرها با دخترها 

سالگی اختالف  10تا  8سنین  در. دهند یمساکت و آرام ظریف را ترجیح  يها يبازداشته باشد و دخترها غالبا 

دخترها بازي .خود بازي کنند جنس باهمکه  دهند یمبازي بین دو جنس کامال مشهود است و اکثر اوقات ترجیح 

 بهکردن آن را دوست دارند و حتّی بیشتر اوقات با عروسک خود  خوابکردن و  ، نوازشدادن ری، شبا عروسک

، ورزشی که نیازمند به نیروي عضالنی وجسمانی است مانند کشتی گرفتن يها تیفعالپسرها  .روند یمخواب 

 .دارند دوسترا ...و دنی، دوبازي توپ
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 طیمح -3

و محیط فقط در نوع بازي  کنند یمو دشت و هرجا که باشند بازي  ، کوهشهر و روستا ، درکودکان در سراسر دنیا

و کودك ایرانی هم  داند ینمچیزي  دوقل قل کیکودك آمریکایی از کالغ پر و یا  مثال. گذارد یمتأثیر  ها آن

 .ممکن است از بازي گلف سر در نیاورد

غیررسمی و گروهی عالقه  يها تیفعالژاپنی بیشتر به  کودکاناست که  ، روشنانجام شدهطبق مطالعاتی که 

کودکان آمریکایی در مراحل  .آمریکایی به بازي تیمی و رقابتی تأکید دارند يها بچهدر حالی که  .دهند یمنشان 

 يتر یطوالن مدته را براي هستند و کودکان ژاپنی این عالق مند عالقه جیمه يها يبازکودکی به  دوران هیاول

 .کنند یمحفظ 

یک شهر نیز با  يها محلّه يها يبازکشور و احتماال  کیشمال و جنوب  يها يباز ، بلکهدو کشور يها يباز تنها نه

 .دارند تفاوتهمم 

. باشد یمآن جامعه  فرھنگ کنندهنوعی منعکس  بهکودکان  يباز. گذارد یمفرهنگ هر جامعه در بازي اثر 

 اند، انجام شدهدیگر منتقل  نسلفرهنگی از نسلی به  يها سنتمختلف را براساس تسلسل  يها يباز کودکان

 يباز اسباببه دلیل آنکه افراد توان اقتصادي زیادي براي خرید وسایل و  مستضعفمناطق محروم و  در. دهند یم

را که براي خودشان مورد قبول بوده است به کودکان  یسنّت يها يبازدسته از  ، آنبراي کودکان خود ندارند

و اجتماعی برخوردار هستند که به ذکر  ی، آموزشسنّتی نیز از اهمیت درمانی يها يباز البته. آموزند یمخود 

 .شود یماکتفا  ها آناز  يا نمونه

 :در بازي کالغ پر، اهداف آموزشی زیر وجود دارد

که  ییها آنو  پرند یممیان پرندگان و اشیایی که  که ردیگ یمیاد  کودك. آموزد یمرا به کودك  يبند طبقه )الف

 .گذارد تفاوت پرند ینم

مایل به همکاري نیست با تقلید  وجه چیهکه تمرکز ندارد و به  یکودک. آموزد یمو پیروي را به کودك  دیتقل )ب

  .شود یمبه همگامی با گروه پرداخته و با اطاعت به پذیرفته شدن در گروه نائل 

 هوش -4

معلول ذهنی ماشین بازي خود را به  کودك. را تغییر دهد ها يبازچگونگی استفاده و انتخاب انواع  تواند یمهوش 

به بازي رمزي یا سمبلیک  کند یم کوششیک کودك تیزهوش  اما. کند یمو یا آن را متالشی  کوبد یم اطراف

تیزهوش سعی  کودکان نیهمچن. را کنجکاوانه بررسی نموده و از هم بازنماید يباز اسباباست  ممکن. بپردازد
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. ابتکار و ابداع دست زنند و قواي ذهنی خود را بکار گیرند بهوسایلی را انتخاب کنند که بتوانند با آن  کنند یم

 .انفرادي داشته باشند يبازهردو  مانده عقبکه کودکان تیزهوش و  رسد یمبه نظر  نیچن

به خوبی در گروه  ، معموالدلیل توانایی کمتر به مانده عقبکودك تیزهوش به دلیل توانایی بیشتر و کودك 

 .شوند ینمپذیرفته 

 و سیربازي يبند طبقه

 يبند میتقسخالصه به توصیف  طور بهدراینجا  .اند کرده يبند طبقهمختلف  يها صورتدانشمندان بازي را به 

 .میپرداز یممعتبرترین نظریه  عنوان به اژهیپ ژان

 :کند یمپیاژه بازي را در سه مرحله مطرح 

 یلّ یتخ مرحله) 2.پردازد یمسالگی به این بازي  2از بدو تولّد تا حدود  کودك) حرکتی-حسی( ینیتمر مرحله -1

قاعده  با مرحله) 3.یا نمادین است کیسمبل يها يبازو شامل  شود یمسالگی انجام  6الی  5سالگی تا  2که از 

 .ردیگ یمسالگی به بعد است و در این مرحله بازي طبق قاعده و قانون صورت  6الی  5که از 

 ینیتمر مرحله -1

مرحله شامل شامل چند قسمت  نیا. رود یمکار  بهجسمی است و تخیل کمتر در آن  ، اکثرااین مرحله يها يباز

 :است

درحدود چهار ماهگی به بعد با  کودك. انگشتان دنیمک ، مثلکند یمبا اعضاي بدن خودش بازي  کودك )الف

 .پردازد یمزدن آنها به بازي  به هم دو دست خود و

پا بر زمین کوبیدن که کودك این  ، مثلکند یمبازي  ها آنو با  کند یمروي اعضاء و اشیاء محیط کار  کودك )ب

کودك  نی؛ همچنارضاء شود آنکه در آن مهارت یابد و از احساس لذّت ناشی از  دهد یمکار را آنقدر ادامه 

. دارد یشناختکردن اشیاء براي کودك اهمیت  لمس. کند یمیا تکان داده و یا لمس  برد یموسایل را به دهان 

 .است یباز ادامهبراي  یخوبآن محرّك  يدا، صدهد یمکودك شئ را تکان  یوقت

را به دهان  ها ، آنشناخت وسایل ي، برابر لذّت عالوه جیتدر بهولی  برد یمکودك از به دهان بردن اشیاء لذّت 

به  دی، بااگر کودکی بعد از این زمان باز شیئ را به دهان برد یول. ماهگی ادامه دارد 18و این عمل تا  برد یم

 بهکودك قرار گیرد آن را  دست محدودهماهگی به بعد هرچه در  12حدود  از. رشد طبیعی کودك مشکوك شد

  . رود یمماهگی تقریبا از بین  18و در حدود  رسد یمماهگی این عمل به حداکثر  15که تا  کوبد یماطراف 

ولی در این  کند یم حرکت خود خودبهکه اشیاء  کند یمکودك تا قبل از این سن فکر  کهاین موضوع آنست  علت
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ماهگی به بعد  18این عمل از سن  اگر. ندیآ یدرمنیرو به حرکت  کردناشیاء تنها با وارد  فهمد یمسن است که 

 .رود یمو رشد او زیر سؤال  ، کودكانجام شود

 یکی. رود یمماهگی از بین  20الی  19که در حدود  .با محتویات اشیاء است ي، بازبازي کودك یبعد مرحله )ج

کودك  سپس) ماهگی 15( ندیچ یم همیرواست که کودك اشیاء را  يا کوپه ي، بازتمرینی يها يباز دیگر از

 مرحله. گذارد یم همو اشیایی را که به نوعی باهم ارتباط دارند و یا ندارند کنار  دهد یمبازي ارتباطی انجام 

است و اشیائی را که کاربرد و خاصیت یکسان دارند در کنار هم قرار  يبند گروهو  يبند طبقهبه  دنی، رسبعدي

را  يبند طبقهارتباطی و  ي، بازيا کوپه ي، بازبازي اخیر یعنی بازي با محتویات چهار) ماهگی 18تا  12. (دهد یم

 .نامند یم» فضایی  بازي«

 یلیتخ مرحله -2

دیگر نشان  شئ لهیوسرا که وجود ندارد به  شئو یک  دهد یماشیاء را تغییر  تی، واقعدر این مرحله کودك

بلکه  کند ینمکبریت تصور  یقوطولی آن را یک  ردیگ یمکودك قوطی کبریت را در دست  :مثال طور به. دهد یم

 ، ترمزو جلو بردن ، عقبو شروع به بوق زدن ردیگ یمدر دست  يباز نیماش کی عنوان به خود لهیمخآن را در 

 مرحله. رود یمنماینده و سمبلی از شی اصلی به کار  عنوان بهبازي شی  نیدرا. کند یم کردن پاركکردن و 

 :باشد یممختلف به شرح زیر  يها دورهخود شامل  یلیّتخ

دارم دستهایم را  دیگو یمو  مالد یم به همرا در هوا  شیها دست: مثال. کند یمروي خودش عمل  کودك )الف

 .میشو یم

خالی را برداشته و به سمت  قاشق: مثال. کند یم عملرا وادار به  ها آنو یا  کند یمروي دیگران عمل  کودك )ب

 .این غذا را بخور ، مادردیگو یمو  برد یم مادرشدهان 

را به  يباز اسبابماشین  ای، را به جاي فرزند خود عروسک: مثال. از اشیاء مشابه بجاي اشیاء حقیقی استفاده )ج

 .پردازد یمو با آنها به بازي  کند یمواقعی تصور  نیماشجاي 

، کند یممادر را  دی، تقلاو هم با حرکات خاصی کند یممادر جارو  یوقت: مثال. خودش با دیگران يهمانندساز )د

 .در حال جارو کردن هستم هممن  یعنی

و از این سو به آن سو و با صداي غرّش حرکت  آورد یدرمرا به شکل هواپیما  خودش. با اشیاء يهمانندساز )ه

 .کند یم

 .آورد یدرمرا  ها آنو صداي  کند یمرا به شکل یکی از حیوانات تصور  خودش: مثال. با حیوانات يهمانندساز )و
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چوب به جاي جارو و یا از قوطی کبریت به جاي  يا تکه از: مثال. کار بردن یک شئ به جاي شئ دیگر به )ز

ولی تا سالهاي زیادي  رود یمسالگی در مقیاس باالیی به کار  6یا  5بازي عموما تا  نیا. کند یم استفادهماشین 

 .شود یم دهیدجزیی در فرد  یصورت به

 یا قاعده يباز -3

این بازي قانون و قرارداد  در. کند یمجمعی پیروي  نیقواناز  ، کودكدر این بازي که تا پایان عمر ادامه دارد

 لهیوسدر هر مورد با یک  ، کودكشد گفتهآنچه  بنابر. دوجانبه با انتظارات متقابل و رقابت وجود دارد قولیعنی 

همان  یول. کند یم يبازکودك با یک تاب براي لذّت بردن  ینیتمر مرحله در. مکند يبازنحوي متغیر  ، بهثابت

و  ندیب یمرا با آن در عالم فضا  ، خوداو در حال تاب خوردن که شود یم يا نهیسفر بازي تخیلی در حکم تاب د

 6و  5بازي از سن  نیا. دینما یمو رقابت  دهد یمتوسط آن با دیگرانه مسابقه  ، کودكبا قاعده یباز مرحلهدر 

، گروهی انجام دهد يبازو اگر  کند ینماز قانون پیروي  ، کودك، قبل از این مقطع سنّیگردد یمسالگی شروع 

به هر روشی  يبازو هرکدام از طرفین  کند ینمو به قوانین رقیب خود توجهی  .کند ینمبازي را رعایت  نیقوان

. کنند ینموجود ندارد و مفهوم برنده شدن را درك  ها آن نیبهماهنگی  گونه چیهو  کنند یمبازي  پسندند یمکه 

یعنی  ، بردنکنند یم فکر. باختیم همبردیم و  ، همندیو ی، مدر پایان بازي بپرسیم چه کسی برده یا باخته اگر

رقابت  کیکه برنده کسی است که پس از  شود یمسالگی به بعد متوجه  6و  5تفریح کردن کودك در مقطع 

 .مبتنی بر قاعده بر حریف خود پیروز شود

. باشد یمبازي کودك در مراحل سنّی مختلف متفاوت  يبرانقش والدین عالقمند در فراهم آوردن شرایط مساعد 

باید حواس کودك را  نیوالد. اندوزند یم تجربهو  کند یممحیط کندوکاو  ، دربا استفاده از حواس خود کودك

فرصت دهند تا عواطف  کودكبه  دیبا. یق نماینداو را به تجسس و کندوکاو تشو و. براي انجام بازي به کار اندازند

 .خود را در بازي بیان کند

 يها يباز. هستند تر شادابو  تر سرزنده اری، بسدهند یم انجامطبق تحقیقات انجام شده کودکانی که بازي تخیلی 

مختلف رفتاري دیده  يها جنبه کودكدر هر بازي  و. ردیگ ینممعموال در یک شکل خاص انجام  کودکان

 .شود یم

 

  

  90 شماره ،1371 اسفند 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


