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h.gasemnejhad8007@yahoo.com 

   

بررسی تحلیلی به  -توصیفیای وکتابخانهروش رویکرد کیفی و است تا با ن آ این مقاله بر :چکیده

آموزش  یادگیری بپردازد. با توجه به قرائن موجود -ینقش بازی و تأثیر آن در تسهیل فرایند یادده

های فراوان دیگری هم وجود شود، بلکه روشو پرورش کودکان، تنها به نوع رسمی آن محدود نمی

آورند و با فرهنگ و ها، دانش و اطالعات الزم را به دست میدارد که کودکان از رهگذر آن

نابع بسیار مهم در این مسیر و عامل بنیادی در رشد و شوند. یکی از مهنجارهای اجتماعی آشنا می

هم به عنوان روش  بازی، .  است« بازی»ی یادگیری،وتسهیل کننده تکوین شخصیت کودکان

ای برای بیان یادگیری و یا تقویت یادگیری و پیشرفت اجتماعی کودک و هم به عنوان وسیله

دهد ها نشان میبررسی قابل توجهی است.عواطف و احساسها دارای قابلیت تربیتی و سازندگی 

زیرا نیاز به بازی از غریزه نهاد آدمی  ،تر استهای فرهنگی کهنبازی در زندگی انسان از همه پدیده

تنهازبانی است که تمامی ی تفکرو روش طبیعی یادگیری، خمیر مایهبازی  .گیردسرچشمه می

، به هم منتقل کنند و احساسات خود را برقرارکنند توانند به راحتی باهم ارتباطکودکان دنیا می

کننده است که کودک خودش آن را تنظیم و اجرا کرده و از آن طریق زندگی زیرا فعالیتی خشنود

 کند.را درک می

  بازی، فرایندیاد دهی، یادگیری.: کلمات کلیدی

 . مقدمه1

ارزش است، ولی امروزه به یقین زی، کاری بیهوده و بیپنداشتند که بااز دیرباز بیشتر مردم چنین می            

های اجتماعی، ترین نیازهای کودک، بازی است. این نیاز در حیطه تقویت و فراگیری همکاریدانیم که یکی از مهممی

های دوره کودکی و کسب توان در رسیدن به کارآیی اعتماد به نفس، هوش،خالقیت و همچنین از میان بردن عقده

الگوها آشنا  آموزند، باهای اجتماعی را میآنان بدین وسیله، نقش (.581: 5831)شجاعی،یابدتر، نمود بهتری میبیش

بازی برای کودکان امری حیاتی و  .دارندمیکنند و به سوی اجتماعی شدن گام برهای آن را درونی میشوند، ارزشمی

های مند از محیطی در رشد کودکان دارد. کودکان بهرهفرصتی برای یادگیری غیررسمی است و نقش بسیار مهم

کنند که بر عمل کرد آموزشی و تحصیلی آنان به طور پرتحرک و بازی، تجارب هیجانی و اجتماعی فراوانی را تجربه می

 .ای داردو در رشد ذهنی و جسمی کودک تأثیر ویژه( 88: 5835گذارد)حسینیان،غیر مستقیم تاثیر می
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 زيتعریف با. 2

بازی . شودمی واقعی آن نادیده گـرفته اهمیت اغلب انگارانهسهل ست که به علت استفادها ایواژه بازی             

(. بازی هرگونه فعالیتی است که باعث 83: 5835عبارت است از آفرینندگی جهانی تازه و نو برای کودک)شهریاری،

راز است. وانگیز و پر رمز بخش، شگفت(. بازی فعالیتی طبیعی، لذت43: 5831لذّت، سرگرمی و تفریح باشد)غفاری، 

کردن آرزو ها و خود شکوفایی است که با ای برای بیان احساسات، برقراری ارتباط، توصیف تحربیات، آشکاربازی وسیله

 میشود لذت بخش انجامبـازی فعالیتی است که به صورت اختیاری و (. 41: 5831شود)زیتونلی،میل و اختیار انجام می

 (.43: 5835والیتی،و فرد را از دنیای واقعی جدا مینماید)

های هوشی کودک، تأثیری بازی، فرایندی است که در نخستین سال های دوره کودکی، در ساختن پایه            

ی می کند تا با الگوی عمیق و چشمگیر دارد، وسیله ای برای کودک که با استفاده از آن دنیای بیرونی را دستکار

(. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ 83: 5835شناختی وی متناسب شود)شهریاری،

و برای کـسب  داری که در اوقات فراغت یا اشتغالهرگونه فـعالیت جسمی یا ذهنی هدف»(. 44: 5831است)زیتونلی،

گروه،چه به صورت انفرادی  یا فرد هن بازیگر و اقناع نیازهای آنی یا درازمدتبخشی جسم یا ذتمدد اعصاب، آرام لذت،

تری دارند آنها مربیان ورزشی از بازی تلقی جامع (.81: 5831مهجور،«)شود.گیرد،بازی نامیده می یـا گـروهی انـجام

شود و برخالف می ات فراغت انجامفعالیتی کـه با میل و اختیار در اوق معتقدند کـه بازی عبارت است از آن نـوع

دانستند کودکان به هنگام بازی بخشی از می ای برای صرف انرژی مازاد بدنرا تنها وسیله نظریات گذشتگان که بازی

 واقع آورند، درگیرند و بازی را بـخشی از زندگی عادی خود به حساب میفکری و بدنی خود را به کار می نیروی

آن توجه  کودکان پذیرفته شده که مردم کمتر به اهمیت نقش وان قسمتی از زندگیعنچنان بهآن

آور بازى کامـال آشنا هستند، اما هدف بخش و شادىهاى لذتبا جنبه ورزش مربیان (.43: 5831)ابراهیمی،کنندمی

تر یادگیرى نیز هاى مطلوبآموزان باشد که به شکلدانش براى هایىتجربه ها از بازى باید فراهم ساختنآن

نام «بازی»شود،می تفنن انجام و هرنوع فعالیتی که توسط کودکان به منظور تفریح(. 45: 5831)بهرامی،بینجامد

 یو تکامل رشد جسمی و ذهنی و وسیله منشاء برای سازندگی و آموزش، ایوسیله ابزار تفکر کودک، بازی، گیرد.می

نیازهای خود را بـرآورده و عـواطف خـود را تحت کنترل  بازی یباشد.کودک به وسیلهمـیاو  کـنجکاوی ارضاع حـس

 (.01: 5838)حاجی اسحاق،آورددر می

 

 . اهمیت بازی در اسالم3

اندیشمندان و علمای تربیتی از صدر اسالم تاکنون برضرورت بازی تاکید نموده و باور داشته اند که کودکان            

از نظر اسالم، مسؤولیت پدر و مادر تنها   .شغل دلخواه آینده خود را به صورت بازی تمرین کنند و بیابند حتی باید
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اداره زندگی مادی و تأمین نیازهای جسمانی کودک نیست، بلکه پاسخگویی به نیازهای عاطفی و وظیفه والدین در 

از پیشگاه خداوند برای انجام این رسالت ارزشمند  برابر فرزندان آن چنان سنگین است که امام سجاد )علیه السالم(

؛ بار خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم «وَ اِعِنّی علی تربیتهم و تأدیبهم و برّهم»طلب یاری می کند و می فرماید: 

اسازی از آن جا که هدف مهم و وظیفه اصلی والدین، تربیت و شکوف(. 514: 5835)صحیفه سجادیه،«یاری و مدد بفرما

استعدادهای کودکان است، اسالم هر آن چه را برای رسیدن به این هدف مفید باشد، پذیرفته است و از والدین می 

والدین اگر به وظایف خویش . خواهد که زمینه رشد را برای کودکان فراهم کنند. بازی و اسباب بازی از این گونه است

اطفی و روانی کودکان درست عمل نمایند، از بسیاری مشکالت عمل کنند و در زمینه تربیت و ارضای نیازهای ع

در  .اجتماعی پیش گیری می شود. این مسأله می تواند بیشترین سهم را در ساختن جامعه سالم و خالق داشته باشد

 رشد شخصیت کودک،ی و همدلی و همچنین فراهم آوردن زمینه تفاهم شرط احـادیث منقول از حضرت محمّد)ص(،

 ایدقت و روشنی ویـژه برخورد پیامبر با کودکان از ظرافت، ینحوه اولیا و بزرگتران در قالب شـخصیت آنـهاست. رفتن

حضرت  آموخت.کودکان می رفتار پیامبرانه را بـه و بازی، عمل با بود و در حـساسترین لحـظات زنـدگی، بـرخوردار

 (.08: 5838حاجی اسحاق،«)باشید و رفتاری کودکانه داشته باشیدو بردبار  با کودکان حلیم»فرماید:علی)ع(می

 

 . اهمیت تدریس به  کمک بازی4

تعلیم و تربیت  یهاامروزه در روش آید.تعلیم و تربیت کودک یکی از ارکان اساسی علوم انسانی به حساب می            

یکی از این روش ها یادگیری به کمک بازی  سی داردرود که با گذشته تفاوت اسابه کار می ها و الگوهاییکودک روش

ی بازی یک رفتار فطری عمومی است که در همه .قدرتمند هستند بازیها در انتقال مفاهیم در محیط یادگیری است.

 به عبارت دیگر، و یادگیری است. عوامل و وسایل رشد و تکامل ترینمـهم از شود و یـکیموجودات زنده دیده می

 های زندگی آموزش کوکان نیز مسیربا پیشرفت علوم در کلیه زمـینه .کند تا رشد و پرورش یابدکودک بازی می

شود در صورتی که در گذشته اغلب اولیا و بازی، دیگر هدر دادن وقت بچه تلقی نمی. رو داردخود را پیش تکاملی

بازی امکان تجربه و .آورنداتالف وقت بـه حـساب می نوعی کردند و بازی کودک رامربیان کودک را از بازی محروم می

و تجربه مستقیم اشیاء و  کردن کاری دست او با سازد.فراهم می دانش آموزبرای  را محیطی عوامل تعامالت مستقیم با

 بازی انجاماز طریق  «خود»بادانش آموز آشنایی  .افزایدها و دانـش خـود میمحیطی به دانسته رویدادهای

را از محیط مجزا  خود آن هایی است که بتواند با تکیه براز تجربه گونه آن فاقد گیرد:کودک در مراحل اولیه زندگیمی

 لذا برای شناخت خود باید بـه تـجربیات حـسی و حرکتی خود موجودی مستقل بیاندیشد، عنوانساخته و خود به

بازی باشد کودک در تمامی ابعاد جسمانی و ذهنی و روانی  با آمـوزش وقـتی توأم (.43: 5831)ابراهیمی،گردد متوسل

و قدرت  شودمی موفق و طبیعت و در کشف اسرار دنیای علم و صنعت اندوزدمی تجربه کند و خودرشـد مـناسب می

درجه هوش و  به بـازی بـاکمک تدریس به توانند در ضمن می معلمان (.53: 5831)بختیاری،کندخالقه پیدا می

که مهارت مقداری  وقتی نباشد مراتب لیاقت معنوی آنان پی بـبرند.گاهی مـمکن است آموزش لفظی به تنهایی کافی

سـودمند و مـؤثر باشد و برای کودک هم  بـسیار تواندمی برای آموزش دادن آن مهارت پیچیده باشد استفاده از بازی،

 .آیدسرگرمی دلپذیری درمی صورت به کند آموختن آنیکه نقش بازی م
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 چرا باید از بازي در آموزش استفاده کرد؟. 5

 جوید:استفاده از بازی مزایا و مقاصد زیر را در پی می          

 .بازی صورت تجربی یادگیری است. بازی بیش از آن که حالت انفعالی داشته باشد، فعال و انباشته از تالش است 

 کند. ازی به میزان زیادی بخشی از واقعیت را تصویر میب 

 شود. گردد، تاکید میگیرند، بلکه برنقشی که ایفا میدر فرایند اجرای نقش افراد نیستند که مورد توجه قرار می 

 کند. بازی یادگیری از همشاگردی را ترغیب می 

 گیرد. تر صورت مییادگیری از طریق بازی سریع  

  دهد. گیری و خطرپذیری در محیطی سالم و ایمن را میتصمیمبازی اجازه 

 درچه موقعيت هاي تدریس می توان از بازي استفاده کرد؟. 6
 

 تون در آغاز فعالیت درس بهره  گرفت. از بازی می 

 توان در طی فرایند تدریس بهره گرفت. از بازی می 

 ازی کمک گرفت.توان از ببرای خالصه کردن یا به پایان بردن درس هم می 

 

 بازي ارزش شناختی. 7

شود.کودک از راه عـمل و تجربه در ها انـجام مـیآشنایی کودکان با جهان خارج،از طریق بازی از بخشی          

ایـن  از گیرد و با اسـتفادهدقت را به کار می به هنگام مشاهده، شود.مسائل جدید آشنا می و هامحیط، با پدیده

شود که آورد و قادر میبه دست می را حل قدرت انتخاب بهترین راه تجربه، دقت و ابداع، مشاهده، یعنی: ا،هزمینه

 پردازد و قضاوتهای محیط خود کسب کند.کودک به هنگام بازی به استدالل میاز پدیـده تریصـحیح شـناخت

کند تا او کمک می به هافعالیت این کند.گیری میخـود نتیجه فـعالیتهای پردازد و نهایتا ازمسائل می حل به کند.می

 (.05: 5838)حاجی اسحاق،مستقل و در حـل مشکالت توانمند باشد متکی بـه نـفس، بتواند در آینده

 . ارزش اجتماعی و عاطفی بازی8

 گیرد کـهاو یاد مـی شود.می نیز نطریق آن متوجه دیگرا از کودک ای است کهوسیله کلی،بازی طور به           

تعاون و احترام به  حس همکاری، ترتیب، این های خود سهیم کند و بهوسائل و فعالیت چگونه دیگران را در بازی،

در بـازیها او را بـه فـرمانبرداری از  از مقررات وضع شده فرمانبرداری روح آموزد.می را در بازی دیـگران زنـدگی

)حاجی دهدآمـوزش می او مدیریت و سلسله مراتب را بـه -سازماندهی قدرت دهد.ررات اجتماعی عادت میمق

  (.01: 5838اسحاق،
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 . نتيجه گيري9

موضوع  این دارند. های بازی نیاز هایی جـهت شرکت در فعالیتمـوقعیت بـه جوامع مردان و زنان دری همه             

های بازی گذاردن موقعیتدر اختیار. اسـت ترها و جوانان به دلیل ارزش تربیتی بازی ضـروریبچه ویژه در خصوصهب

های واقعی خارج از مدرسه تصویری شدن با موقعیتروبرو هنگام آمادگی آنها در یبه منظور توسعه ،دانش آموزانبرای 

تحصیلی را  ریزیبرنامه از ها باید هرچه بیشتر بخشیبازیبنابراین  گذارد.فـرا روی آنها خواهد آتـیه در از اعمال آنها را

امکان رشد داده شود تا بتواند با  دانش آموزبه  مناسب، یهابازی انتخاب با باید در مدرسه تشکل دهند. بنابراین،

زیرا از راه  آماده شود، تماعیبرای زندگی آینده و مـشارکت در نـظم اجـ آمادگی ذهنی و جسمانی و با اعتماد به نفس،

آزاد حرکت کند و به  یهایش در یک جامعهشود هماهنگ با انتظارات و مسئولیتقـادر می آموزدانشبازی است کـه 
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