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  مقدمه : مقدمه :   

  ،،یکی از نیازهاای مهاک کاودک   یکی از نیازهاای مهاک کاودک     ،،کهکه  یقیناًیقیناً  ههولی امروزولی امروز  ؛؛از دیرباز بیشتر مردم می پنداشتند که بازی کاری بیهوده استاز دیرباز بیشتر مردم می پنداشتند که بازی کاری بیهوده است

  بازی و اسباب بازی است . بازی و اسباب بازی است . 

                    تقویت و فراگیری تعامل اجتماعی ، اعتمااد باه نفاس ، هاوش و خالقیات و بارای باازکردن        تقویت و فراگیری تعامل اجتماعی ، اعتمااد باه نفاس ، هاوش و خالقیات و بارای باازکردن          یی  حیطهحیطهرراین نیاز داین نیاز د

نمود بیشتری پیدا می کند. در حقیقات کاودک از طریاا باازی     نمود بیشتری پیدا می کند. در حقیقات کاودک از طریاا باازی       ،،ددانرژی زایانرژی زای  یی  کودکی و تخلیهکودکی و تخلیه  یی  عقده های دورهعقده های دوره

                      ترهاا را تقلیاد  ترهاا را تقلیاد    بازر  بازر    رفتاار رفتاار   ،،ددپای مای بار   پای مای بار     ه ای کشف می کند و به خاصیت اشایا ه ای کشف می کند و به خاصیت اشایا آموزش می بیند . چیزهای تازآموزش می بیند . چیزهای تاز

                نظک می دهد. کودکان ضمن باازی تااارب زیاادی باه دسات      نظک می دهد. کودکان ضمن باازی تااارب زیاادی باه دسات        کارهاکارهابه به   ،،دنیای اطراف خود را می شناسددنیای اطراف خود را می شناسد  می کند،می کند،

و با برعهده گارفتن نقاش هاای میاالی در     و با برعهده گارفتن نقاش هاای میاالی در       ،،ل و پدیده های طبیعی می شوندل و پدیده های طبیعی می شوندبسیاری از مسایبسیاری از مسای  یی  د و متوجهد و متوجهمی آورنمی آورن

  فای هرچه بهتر نقش های واقعی در اجتماع آماده می کنند. فای هرچه بهتر نقش های واقعی در اجتماع آماده می کنند. خود را برای ایخود را برای ای  ،،بازیبازی

ای ای   زمیناه زمیناه   ،،بکوشیک تا با فرهنگ سازی در جامعاه بکوشیک تا با فرهنگ سازی در جامعاه   ،،آنآن  بنابراین باید با تغییر نگرش به بازی و اسباب بازی و اهمیتبنابراین باید با تغییر نگرش به بازی و اسباب بازی و اهمیت

  ش صحیح فرزندان این سرزمین فراهک کنیک . ش صحیح فرزندان این سرزمین فراهک کنیک . مناسب را برای پرورمناسب را برای پرور

                  باازی و باازی و ی ی ی اسات و در آن نکتاه هاای تربیتای اساالم دربااره       ی اسات و در آن نکتاه هاای تربیتای اساالم دربااره       روان شاناخت روان شاناخت   ،،رویکرد اصلی این پژوهش و جزوهرویکرد اصلی این پژوهش و جزوه

بلکاه  بلکاه    ،،ن های علمین های علمیییتبیتبی  یی  نه فقط توصیف مفاهیک و ارائهنه فقط توصیف مفاهیک و ارائه  ،،اصلی اسالماصلی اسالم  یی  زیرا دغدغهزیرا دغدغه  ؛؛اسباب بازی را بیان کردیکاسباب بازی را بیان کردیک

  جهان بینی است . جهان بینی است .   یی  و ارائهو ارائه  آن هاآن هاتربیت انستربیت انس

ماعی ، عاطفی ، خالقیات  ماعی ، عاطفی ، خالقیات  ودکی ، نقش بازی در رشد اجتودکی ، نقش بازی در رشد اجتکک  یی  بازی در دوران اولیهبازی در دوران اولیهرو مباحیی مانند اهمیت رو مباحیی مانند اهمیت   از ایناز این

ن راساتا دارای  ن راساتا دارای  کاه در ایا  کاه در ایا    ،،  های باازی و .... های باازی و ....   در زمینه بازی کودک از نظر اسالم ، ارزشدر زمینه بازی کودک از نظر اسالم ، ارزشرا را ولیت والدین ولیت والدین و .... مسؤو .... مسؤ

عزیازان  عزیازان    شاما شاما   گوی نیازهایگوی نیازهای  پاسخپاسخ  بتواند تا اندازه ایبتواند تا اندازه ایامیدواریک این جزوه امیدواریک این جزوه   ..مدنظر قرار دادیکمدنظر قرار دادیکاهمیت ویژه ای است، اهمیت ویژه ای است، 

  باشد. باشد. 
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    ::  تعريف بازیتعريف بازی
  

  ااتا تا   ههشاد شاد   سابب سابب ایان ابعااد   ایان ابعااد     ییپدیده ها ابعاد و جنبه های وسیعی را در برمای گیارد . گونااگون   پدیده ها ابعاد و جنبه های وسیعی را در برمای گیارد . گونااگون     بازی نیز مانند سایربازی نیز مانند سایر

مفهوم و تعریف ساده ای از این مفهوم و تعریف ساده ای از این   ،،نهفته در بازینهفته در بازی  و باتوجه به جنبه های وسیعِو باتوجه به جنبه های وسیعِ  ،،تعاریف گوناگونی از بازی ارائه شودتعاریف گوناگونی از بازی ارائه شود

  در اختیار نیست . در اختیار نیست .   ،،که پذیرش همگانی داشته باشدکه پذیرش همگانی داشته باشدموضوع موضوع 

بازی ، کاری است که باه قصاد لاذت و تفاریح     بازی ، کاری است که باه قصاد لاذت و تفاریح       ))))  ::عبارت است ازعبارت است از  ،،ساده ترین تعریف هایی که از بازی ارائه شدهساده ترین تعریف هایی که از بازی ارائه شده

  ( (   3535بازی کودک در اسالم، محمدصادق شااعی ، ص بازی کودک در اسالم، محمدصادق شااعی ، ص ) )   ((((اناام شود و فایده ای دربرنداشته باشداناام شود و فایده ای دربرنداشته باشد

بازی غریزه ای برای رشد و نمو اساتعدادها  بازی غریزه ای برای رشد و نمو اساتعدادها    ))))  وان شناسی در دوره کودکی می گوید :وان شناسی در دوره کودکی می گوید :در کتاب ردر کتاب ر  ««ننویلیام استرویلیام استر»»  --

  ((1212)روان شناسی بازی، رضا سیامک مهاور، ص)روان شناسی بازی، رضا سیامک مهاور، ص(( (( ل آتی می باشد ل آتی می باشد ااو یا تمرین مقدماتی برای اعمو یا تمرین مقدماتی برای اعم

  بازی به صورت های ذیل تعریف شده است : بازی به صورت های ذیل تعریف شده است :   ،،  ((  WWeebbsstteerrدر فرهنگ ویلیام  وبستر ) در فرهنگ ویلیام  وبستر )   --

  حرکت عضالت؛حرکت عضالت؛  یی  فعالیت به میابهفعالیت به میابه  حرکت ، جنبش وحرکت ، جنبش و  الف(الف(

  بش؛بش؛ا جنا جنآزادی یا محدوده ای برای حرکت یآزادی یا محدوده ای برای حرکت ی  ب(ب(  

  ((11)روان شناسی بازی، محمدعلی احمدوند،ص )روان شناسی بازی، محمدعلی احمدوند،ص فعالیت یا تمرین برای سرگرمی ، تفریح یا ورزش . فعالیت یا تمرین برای سرگرمی ، تفریح یا ورزش .   ج(ج(  

                      باازی را ناوعی آماادگی کاودک بارای     باازی را ناوعی آماادگی کاودک بارای     و و ( نقش اجتماعی بازی را ماورد توجاه قارار مای دهاد      ( نقش اجتماعی بازی را ماورد توجاه قارار مای دهاد        GGrroossssروس ) روس ) گِگِ

)روان شناسای  )روان شناسای  خود از این آمادگی چندان آگاه نیسات .  خود از این آمادگی چندان آگاه نیسات .    ،،هایی می داند که باید در آینده به عهده گیرد و البتههایی می داند که باید در آینده به عهده گیرد و البته  فعالیتفعالیت

  ((3939  بازی، رضا سیامک مهاور، صبازی، رضا سیامک مهاور، ص

  

  ::بازی بازی   ی ی   تاريخچهتاريخچه

  

  شروع بازی را می توان به گذشته های دور ، حتی از بدو پیادایش انساان نسابت داد. درحقیقات باازی جزئای از      شروع بازی را می توان به گذشته های دور ، حتی از بدو پیادایش انساان نسابت داد. درحقیقات باازی جزئای از      

    ..زمان مر  است زمان مر  است   زندگی انسان از بدو تولد تازندگی انسان از بدو تولد تا

انسان بارای رشاد   انسان بارای رشاد     ..انسان از نظر زیستی نیاز به جنبش و حرکت دارد و بازی جزء مهک این جنبش و حرکت استانسان از نظر زیستی نیاز به جنبش و حرکت دارد و بازی جزء مهک این جنبش و حرکت است

  تفکر است . تفکر است .   یی  ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیرمایهذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیرمایه

، ماواد و  ، ماواد و  بشار بشار   یی  در ابتدا بازیچاه در ابتدا بازیچاه   ..بازی را پدید آوردبازی را پدید آوردبشری ، نحوه و شکل جدیدی از بشری ، نحوه و شکل جدیدی از ی ی تشکیل اجتماعات اولیه تشکیل اجتماعات اولیه 

آن و ساراناام غلتانادن و   آن و ساراناام غلتانادن و     در آوردندر آوردنباه حرکات   باه حرکات     ،،قطعه ای سنگ ، به دسات گارفتن آن  قطعه ای سنگ ، به دسات گارفتن آن    ..خام و طبیعی بودخام و طبیعی بود  اشیایاشیای

همه نوعی بازی محسوب می شد . رشاد اجتمااعی و ذهنای انساان و تسالط پایش روناده او        همه نوعی بازی محسوب می شد . رشاد اجتمااعی و ذهنای انساان و تسالط پایش روناده او          ،،آنآنکردن کردن   یاپرتابیاپرتاب

به خواست انساان تغییار شاکل    به خواست انساان تغییار شاکل      وجود آورد . و از این زمان اشیاوجود آورد . و از این زمان اشیا  طبیعی را بهطبیعی را به  در اشیایدر اشیایامکان دستکاری امکان دستکاری   ،،برطبیعتبرطبیعت

                    غناای بیشاتری بخشاند و روو او را راضای تار کنناد .       غناای بیشاتری بخشاند و روو او را راضای تار کنناد .         ،،انسان را در شکل دهی به بازیانسان را در شکل دهی به بازی  یی  دادند تا بتوانند اندیشهدادند تا بتوانند اندیشه
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باه برداشات ماا از قادمت باازی      باه برداشات ماا از قادمت باازی        ،،نیاز باازی نیاز باازی   با مواد موردبا مواد مورد  آن هاآن هاغارها و شباهت غارها و شباهت ی ی های روی دیواره های روی دیواره   کاریکاری  سنگسنگ

  ارزش بیشتری خواهد بخشید. ارزش بیشتری خواهد بخشید. 

بادعت  بادعت    ،،ترشادن راه تباادل اطالعاات   ترشادن راه تباادل اطالعاات     آساان آساان دیشه ها، تشاکیل جواماع بزرگتار بشاری و     دیشه ها، تشاکیل جواماع بزرگتار بشاری و     ابداع زبان برای انتقال انابداع زبان برای انتقال ان

که نیاز باه اساتفاده   که نیاز باه اساتفاده     های خالقانه تری استهای خالقانه تری است  آغازگر بازیآغازگر بازیدر بازی به وجود آورد . در واقع این دوران در بازی به وجود آورد . در واقع این دوران   رارا  جدیدتریجدیدتری

  ((3131و و   3131ص ص روان شناسی بازی، رضا سیامک مهاور، صروان شناسی بازی، رضا سیامک مهاور، صیصی از یصی از خخللتت  ))ضروری بود. ضروری بود.   آن هاآن هاان و کلمات برای اناام ان و کلمات برای اناام از زباز زب

  

  ک :ک :اهمیت و نقش بازی در تربیت کوداهمیت و نقش بازی در تربیت کود
  

صلّی اهلل علیاه  صلّی اهلل علیاه  به ویژه پیامبراکرم به ویژه پیامبراکرم   المالمعلیهک السّعلیهک السّال این است که مگر بازی کودک چه اهمیتی دارد که معصومین ال این است که مگر بازی کودک چه اهمیتی دارد که معصومین سؤسؤ

  ا مرکب سواری کودکان کرده اند ؟ا مرکب سواری کودکان کرده اند ؟کید ورزیده و خود رکید ورزیده و خود رأأبر آن تبر آن ت  و آله و سلّکو آله و سلّک

  یٌیٌبّبّصَا صَا   هُهُندَندَن کان عِن کان عِ) مَ) مَ  ««باید با او کودکی کندباید با او کودکی کند  ،،کسی که کودکی داردکسی که کودکی دارد»»  فرمود :فرمود :  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکپیامبراکرم پیامبراکرم 

باید باا او  باید باا او    ،،دارددارد، کسی که فرزندی ، کسی که فرزندی   ««صباصبا  لدٌلدٌمن کان له وَمن کان له وَ»»  نیز فرمود :نیز فرمود :  علیه السالمعلیه السالمعلی علی منان منان امیرمؤامیرمؤفلیتصاب له ( و فلیتصاب له ( و 

  کودکی کند. کودکی کند. 

بازی از چند جهت نقش موثر و فوق العاده ای در تربیت کودک دارد که به بخاش هاایی از   بازی از چند جهت نقش موثر و فوق العاده ای در تربیت کودک دارد که به بخاش هاایی از     ،،ت این است کهت این است کهققحقیحقی

ـ  ـ  که بی تاوجهی باه آن خساارت روحای     که بی تاوجهی باه آن خساارت روحای       آن اشاره می کنیک : بازی یکی از نیازهای اساسی و طبیعی کودک استآن اشاره می کنیک : بازی یکی از نیازهای اساسی و طبیعی کودک است

وقتی علت طوالنی شادن سااده پیاامبر    وقتی علت طوالنی شادن سااده پیاامبر      ،،چنان که پیش تر گفته شدچنان که پیش تر گفته شد  ..ددروانی بسیاری برای کودک به بارخواهد آورروانی بسیاری برای کودک به بارخواهد آور

شتاب نکردم تا نیازش برطرف شتاب نکردم تا نیازش برطرف   ،،دوشک سوار بوددوشک سوار بود  فرزندم حسن برفرزندم حسن بر  ::را پرسیدند ، فرمودندرا پرسیدند ، فرمودند  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّک

  شود. شود. 

انرژی در انرژی در این این اثر تغذیه دارای انرژی فراوانی است که باید به گونه ای مصرف شود. مصرف اثر تغذیه دارای انرژی فراوانی است که باید به گونه ای مصرف شود. مصرف   بدیهی است کودک بربدیهی است کودک بر

های گوناگون روانای و جسامی   های گوناگون روانای و جسامی     کودک را دچار بیماریکودک را دچار بیماری  ،،آنآن  ازاز  ر نیست . و عدم استفادهر نیست . و عدم استفادهکودک جز از راه بازی میسّکودک جز از راه بازی میسّ

  خواهد کرد . خواهد کرد . 

ست و خیز بپردازد تاا  ست و خیز بپردازد تاا  )) خوب است که فرزند در کودکی به جَ)) خوب است که فرزند در کودکی به جَ  می فرماید :می فرماید :  علیه السالمعلیه السالمدر این زمینه امام کاظم در این زمینه امام کاظم 

  یی  این کار سزاوار نیست . در واقع انسان در کاودکی بایاد روحیاه   این کار سزاوار نیست . در واقع انسان در کاودکی بایاد روحیاه     : جز: جزافزودافزود  و سپسو سپس  ..سالی بردبار شودسالی بردبار شود  در بزر در بزر 

سالی بتواند بردباری سالی بتواند بردباری   بازی ارضا کند تا در بزر بازی ارضا کند تا در بزر   یی  ها و تردیدهای خود را به وسیلهها و تردیدهای خود را به وسیله  چنین ترسچنین ترس  هکهک  ،،ستیزه جوییستیزه جویی

ی ی تخلیاه  تخلیاه    ند کاه  ند کاه  ن به عقده های درونی مبتال می شون به عقده های درونی مبتال می شوگوگوپیشه کند. هک چنین کودکان همواره براثر ناکامی های گوناپیشه کند. هک چنین کودکان همواره براثر ناکامی های گونا

زیرا با موفقیت هایی که در بازی به دست مای آورناد، ناکاامی هاای زنادگی را      زیرا با موفقیت هایی که در بازی به دست مای آورناد، ناکاامی هاای زنادگی را        ؛؛ر استر استبازی میسّبازی میسّ  این عقده ها دراین عقده ها در

                یاا باه گوناه ای منطقای در باازی باا       یاا باه گوناه ای منطقای در باازی باا         ،،کاردن کاردن داد و فریااد  داد و فریااد    ::نظیار نظیار   ؛؛یا به شیوه های گوناگونیا به شیوه های گوناگون  ،،فراموش خواهند کردفراموش خواهند کرد

ده های خود را خالی می کنند . و همین امار موجاب تعاادل و آراماش     ده های خود را خالی می کنند . و همین امار موجاب تعاادل و آراماش     عقعق  ،،ها یا اسباب بازی های خودها یا اسباب بازی های خود  هک بازیهک بازی

  خواهد شد . خواهد شد .   آن هاآن هادرونی درونی 
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براساس ایان  براساس ایان  ی رفع انرژی زاید که ی رفع انرژی زاید که   نظریهنظریه  ::از جملهاز جمله  ،،نظریه های متفاوتی ارائه شدهنظریه های متفاوتی ارائه شده  ،،در روان شناسی در زمینه بازیدر روان شناسی در زمینه بازی

هاای بادون   هاای بادون     ند کاار و نیاز فعالیات   ند کاار و نیاز فعالیات   مانمان  ؛؛داردار  های هدفهای هدف  بدن مقداری انرژی دارد که آن را به صورت فعالیتبدن مقداری انرژی دارد که آن را به صورت فعالیت  ،،نظریهنظریه

و در کودکان که کار و و در کودکان که کار و   ن این انرژی صرف کار می شودن این انرژی صرف کار می شودساالساال  مصرف می کند. در واقع در بزر مصرف می کند. در واقع در بزر   ،،مانند بازیمانند بازی  ؛؛هدفهدف

  از طریا بازی مصرف می شود. از طریا بازی مصرف می شود.   ،،فعالیت بدنی خاصی جز بازی ندارندفعالیت بدنی خاصی جز بازی ندارند

بسایاری  بسایاری    ،،یعی کودک پاسخ داده شده استیعی کودک پاسخ داده شده استکه به نیاز طبکه به نیاز طب  عالوه براینعالوه براینبه بازی کودکان اهمیت داده شود، به بازی کودکان اهمیت داده شود، بنابراین اگر بنابراین اگر 

کاه مشاکالت   کاه مشاکالت     ایان ایان   عاالوه بار  عاالوه بار    ،،عاطفی کودک را نیز حل خواهد کرد . عدم توجه به این نیااز عاطفی کودک را نیز حل خواهد کرد . عدم توجه به این نیااز   ــاز مشکالت روانی از مشکالت روانی 

  قده و مشکل روانی دیگری تبدیل خواهد شد . قده و مشکل روانی دیگری تبدیل خواهد شد . خود نیز به عُخود نیز به عُ  ،،عاطفی را حل نخواهد کردعاطفی را حل نخواهد کردـ ـ روانی روانی 

هاای  هاای    شیوه های بازی درمانی گونااگونی را بارای معالااه بیمااری    شیوه های بازی درمانی گونااگونی را بارای معالااه بیمااری      ،،انانگرگر  از این رو امروزه روان شناسان و درماناز این رو امروزه روان شناسان و درمان

را درمان را درمان   آن هاآن هانیز نیز   روشروشعاطفی کودکان ابداع کرده اند و از طریا بازی به مشکالت آنان پی برده و از این عاطفی کودکان ابداع کرده اند و از طریا بازی به مشکالت آنان پی برده و از این ـ ـ روانی روانی 

  می کنند. می کنند. 

تقویات  تقویات  ازی در ازی در با با   ،،کاودکی کاودکی   یی  درسال هاای اولیاه  درسال هاای اولیاه  وسیله ای برای رشد همه جانبه و هماهنگ کودک است . وسیله ای برای رشد همه جانبه و هماهنگ کودک است .   ،،بازیبازی

  ،،کاودک در باازی  کاودک در باازی    ،،می کناد. در هماین سانین   می کناد. در هماین سانین       نقشی اساسی ایفانقشی اساسی ایفا  آن هاآن هاو هماهنگی و هماهنگی   حواس پناگانه ، کنترل اعضاحواس پناگانه ، کنترل اعضا

عواطف و احساسات خود را به عروسک یا افرادی که در بازی با او شرکت می کنند نشان می دهد ، تارس هاا و   عواطف و احساسات خود را به عروسک یا افرادی که در بازی با او شرکت می کنند نشان می دهد ، تارس هاا و   

هماواره نبایاد ماورد محبات     هماواره نبایاد ماورد محبات       و یاد می گیرد کهو یاد می گیرد که  ،،کندکندمحبت کردن را تاربه می محبت کردن را تاربه می   ،،تردیدهای خود را بیرون می ریزدتردیدهای خود را بیرون می ریزد

. گاهی باید محبت و گااهی نیاز بایاد غضاب کارد.      . گاهی باید محبت و گااهی نیاز بایاد غضاب کارد.        ممکن است مورد غضب واقع شودممکن است مورد غضب واقع شودبلکه گاهی هک بلکه گاهی هک   واقع شد؛واقع شد؛

  ،،می رسد. هک چنین به کماک باازی  می رسد. هک چنین به کماک باازی  ید و از این طریا به تعادل عاطفی ید و از این طریا به تعادل عاطفی گاه می خندد و گاه می گرگاه می خندد و گاه می گر  ،،کودک در بازیکودک در بازی

  سهیل و تسریع شده وافزایش می یابد.  سهیل و تسریع شده وافزایش می یابد.  رشد هوش و ذهن او نیز ترشد هوش و ذهن او نیز ت

ماهی ماهی امروزه، اهمیت بازی در دوران کودکی با پژوهش گسترده ای به طور کامل تأیید شده است . اگر کودک را به امروزه، اهمیت بازی در دوران کودکی با پژوهش گسترده ای به طور کامل تأیید شده است . اگر کودک را به 

ب زاللی است که کودک در آن شناور می باشد. پس بازی برای کودک هماان زنادگی   ب زاللی است که کودک در آن شناور می باشد. پس بازی برای کودک هماان زنادگی   تشبیه کنیک ، بازی، همانند آتشبیه کنیک ، بازی، همانند آ

جو کرد و کودکان را نیز، باید همواره در حال بازی جو کرد و کودکان را نیز، باید همواره در حال بازی ر زندگی را در میان کودکان جست ور زندگی را در میان کودکان جست واست . از این رو باید شواست . از این رو باید شو

نگریست. چنان چه کودکی را از بازی محروم کنناد، کاودکی کاودک ، موجودیات، ساالمت و آیناده اش را از او       نگریست. چنان چه کودکی را از بازی محروم کنناد، کاودکی کاودک ، موجودیات، ساالمت و آیناده اش را از او       

  ستانده اند. دنیای بدون بازی، از نظر کودک زندانی بیش نیست.ستانده اند. دنیای بدون بازی، از نظر کودک زندانی بیش نیست.

  

  ن :ن :بازی پیامبر با کودکابازی پیامبر با کودکا
  

کودکی که به بازی عالقه ای کودکی که به بازی عالقه ای   ..کودک رشد خوبی نخواهد داشتکودک رشد خوبی نخواهد داشت  ،،بازی برای کودک نیازی طبیعی است که بدون آنبازی برای کودک نیازی طبیعی است که بدون آن

در دوران کاودکی  در دوران کاودکی    اعک از بزر  و کوچک ،حتی انبیا و اولیااعک از بزر  و کوچک ،حتی انبیا و اولیا  آن هاآن هاانسانس  یی  نداشته باشد بیمار به شمار می رود . همهنداشته باشد بیمار به شمار می رود . همه

له حاکی از آن است که بازی یکی از نیازهای طبیعی له حاکی از آن است که بازی یکی از نیازهای طبیعی . این مسأ. این مسأتمایل به بازی داشته و کک و بیش به آن می پرداختندتمایل به بازی داشته و کک و بیش به آن می پرداختند

انسان محسوب می شود . این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از والدین و سرپرستان کودک با وجود علاک و  انسان محسوب می شود . این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از والدین و سرپرستان کودک با وجود علاک و  
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                      نشاان  نشاان    ،،آگاهی به این نیاز کودکان ، توجه کافی به برآوردن این نیاز و آثار تربیتی فراوانای کاه بارآن مارتبط اسات     آگاهی به این نیاز کودکان ، توجه کافی به برآوردن این نیاز و آثار تربیتی فراوانای کاه بارآن مارتبط اسات     

. پیشوایان دینی ما عاالوه  . پیشوایان دینی ما عاالوه  ندند، غافل، غافلاستاست  بی توجهی به این نیاز کودک مرتبطبی توجهی به این نیاز کودک مرتبط  باری که براثرباری که براثر  و از آثار زیانو از آثار زیان  نمی دهندنمی دهند

بازی آنان شرکت داشاته و  بازی آنان شرکت داشاته و  خود نیز در خود نیز در   کودکی آزاد می گذاشته اند،کودکی آزاد می گذاشته اند،ی ی براین که کودکان را در بازی کردن در دوره براین که کودکان را در بازی کردن در دوره 

  احترام می گذاشته اند. احترام می گذاشته اند.   آن هاآن هادگی و شخصیت دگی و شخصیت نان ، شغل و کارکودکان و در واقع به زننان ، شغل و کارکودکان و در واقع به زنبه بازی آبه بازی آ

را نیز به بازی را نیز به بازی   آن هاآن هابلکه بلکه   ،،نمی شدنمی شد  --به هنگام حضور خود در منزل به هنگام حضور خود در منزل حتی حتی     --  نه تنها مانع بازی کودکاننه تنها مانع بازی کودکان  )ص()ص(پیامبرپیامبر

علیهه  علیهه  که امام حسان  که امام حسان    دعوت می کرد . انس بن مالک نقل می کند: )) پیامبر برای ادای نماز به مساد آمد در حالیدعوت می کرد . انس بن مالک نقل می کند: )) پیامبر برای ادای نماز به مساد آمد در حالی

ساده ساده   ،،به نماز ایستادبه نماز ایستاد  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکوقتی پیامبر وقتی پیامبر   ..و او را در کنار خود نشاندو او را در کنار خود نشاند  ،،ر بغل داشتر بغل داشترا درا د  السالمالسالم

  صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    باردوش پیاامبر   باردوش پیاامبر     علیه السالمعلیه السالممن سراز ساده برداشتک دیدم حسن من سراز ساده برداشتک دیدم حسن   ..اش طوالنی شداش طوالنی شد

  گاه ، ساده شما اینگاه ، ساده شما این  پرسیدند : هیچپرسیدند : هیچ  یه و آله و سلّکیه و آله و سلّکصلّی اهلل علصلّی اهلل علمردم از پیامبر مردم از پیامبر   ،،وقتی نماز تمام شدوقتی نماز تمام شد  ..سوارشده استسوارشده است

فرمودند نه ! وحی نازل نشده ، فرمودند نه ! وحی نازل نشده ،   صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکقدر طوالنی نمی شد ! آیا وحی نازل شده است ؟ پیامبر قدر طوالنی نمی شد ! آیا وحی نازل شده است ؟ پیامبر 

  صبرکردم تاخودش از دوشک پایین بیاید ((صبرکردم تاخودش از دوشک پایین بیاید ((  ،،ولی فرزندم بر دوشک سوار شده بودولی فرزندم بر دوشک سوار شده بود

  ن کودکان خود ، مسابقه دو و کشتی برگزار می کرد. ن کودکان خود ، مسابقه دو و کشتی برگزار می کرد. گاهی پیامبر میاگاهی پیامبر میا  ،،عالوه بر اینعالوه بر این

و بسایار بزرگاوار ،   و بسایار بزرگاوار ،     علیه السالمعلیه السالمحسن بزرگترین فرزند علی حسن بزرگترین فرزند علی   ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه نقل می کند :ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه نقل می کند :

                باین او و حساین  باین او و حساین    صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    روزی پیامبر روزی پیامبر   ..و پیامبر او را دوست می داشتو پیامبر او را دوست می داشت  ،،سخی و حلیک بودسخی و حلیک بود

صلّی اهلل علیاه و  صلّی اهلل علیاه و  پیامبر پیامبر   ..پیشی گرفتپیشی گرفت  علیه السالمعلیه السالماز حسین از حسین   علیه السالمعلیه السالمحسن حسن   ..دو گذاشتدو گذاشت  یی  مسابقهمسابقه  یه السالمیه السالمعلعل

  را برزانوی چپ خویش نهاد. را برزانوی چپ خویش نهاد.   علیه السالمعلیه السالماو را برزانوی راست و حسین او را برزانوی راست و حسین   آله و سلّکآله و سلّک

  ،،ها و مسابقه هاا ماالک اسات   ها و مسابقه هاا ماالک اسات   چه که در بازی چه که در بازی   آنآن  ،،استنباط می شوداستنباط می شود  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکاز این رفتار پیامبر از این رفتار پیامبر 

  ،،یعنای یعنای   خود را به کارگیرند تا موفا شوند؛خود را به کارگیرند تا موفا شوند؛ایااد رقابت است که موجب می شود افراد شرکت کننده سعی و تالش ایااد رقابت است که موجب می شود افراد شرکت کننده سعی و تالش 

و و   شویقی اضافه بارآن صاورت گیارد،   شویقی اضافه بارآن صاورت گیارد،   ق خواهد بود و لزومی ندارد که تق خواهد بود و لزومی ندارد که تدر واقع خود موفقیت و پیشی گرفتن مشوّدر واقع خود موفقیت و پیشی گرفتن مشوّ

عالوه بر این به فرد مغلوب و کسی که نتوانساته اسات برناده مساابقه     عالوه بر این به فرد مغلوب و کسی که نتوانساته اسات برناده مساابقه       ی در نظر گرفته شود،ی در نظر گرفته شود،  جوایزی برای برندهجوایزی برای برنده

صلّی صلّی بلکه دوطرف مسابقه را باید احترام کرد. اگر چه ممکن است همین که پیامبر بلکه دوطرف مسابقه را باید احترام کرد. اگر چه ممکن است همین که پیامبر   شود؛شود؛شود نیز نباید کک توجهی شود نیز نباید کک توجهی 

م طارف  م طارف  زیارا در اساال  زیارا در اساال  د ، نوعی تشویا اضاافی محساوب شاود؛    د ، نوعی تشویا اضاافی محساوب شاود؛    برنده را برزانوی راست نهابرنده را برزانوی راست نها  اهلل علیه و آله و سلّکاهلل علیه و آله و سلّک

  راست همواره از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . راست همواره از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . 

به به   آن هاآن هاشرکت می کرد . و با شرکت می کرد . و با   آن هاآن هاپیامبراکرم )ص( عالوه بر تشویا فرزندان خویش به بازی ، خود نیز در بازی پیامبراکرم )ص( عالوه بر تشویا فرزندان خویش به بازی ، خود نیز در بازی 

علیهه  علیهه  حسان  حسان    ..را برپشت خود سوار می کردرا برپشت خود سوار می کرد  علیه السالمعلیه السالم)) پیامبر حسن )) پیامبر حسن   ::بازی می پرداخت . ابن مسعود می گویدبازی می پرداخت . ابن مسعود می گوید

راه می رفات و مای فرماود : چاه     راه می رفات و مای فرماود : چاه     ، ، را در سمت چپ می گذاشترا در سمت چپ می گذاشت  علیه السالمعلیه السالمرا در سمت راست و حسین را در سمت راست و حسین   لسالملسالماا

  شترخوبی دارید و شما چه سواران خوبی هستید. پدرتان از شما بهتر است ((. شترخوبی دارید و شما چه سواران خوبی هستید. پدرتان از شما بهتر است ((. 
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اهلل علیه و آله اهلل علیه و آله صلّی صلّی تنها اختصاص به حسنین ندارد. پیامبر تنها اختصاص به حسنین ندارد. پیامبر   ،،به بازی کودکانبه بازی کودکان  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکتوجه پیامبر توجه پیامبر 

به بازی می پرداخت که نمونه ای از آن به بازی می پرداخت که نمونه ای از آن   با بچه های دیگر نیزبا بچه های دیگر نیز  باکودکانی غیراز فرزندان و یا نوه های خویشباکودکانی غیراز فرزندان و یا نوه های خویش  و سلّکو سلّک

  جا ذکر می کنیک : جا ذکر می کنیک :   را در اینرا در این

  در راه به کودکانی برخاورد کارد کاه   در راه به کودکانی برخاورد کارد کاه     ..نماز عازم مساد بودنماز عازم مساد بود  یی  برای اقامهبرای اقامه  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّک)) پیامبر اکرم )) پیامبر اکرم 

او او   ردِردِگِگِ  را دیدند به سوی او دویدند و بررا دیدند به سوی او دویدند و بر  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّککودکان همین که پیامبر کودکان همین که پیامبر   ..به بازی مشغول بودندبه بازی مشغول بودند

گونه رفتار پیامبر باا  گونه رفتار پیامبر باا    که اینکه این  سوار شویک [ (( . کودکانسوار شویک [ (( . کودکان  لی ] شتر ما باش تا بردوشتلی ] شتر ما باش تا بردوشتمَمَ)) کُن جُ)) کُن جُ  د:د:حلقه زدند و گفتنحلقه زدند و گفتن

پاساخ  پاساخ    صلّی اهلل علیه و آله و سالّک صلّی اهلل علیه و آله و سالّک   انتظار داشتند که پیامبرانتظار داشتند که پیامبر  ،،ا دیده بودندا دیده بودندرر  علیه السالمعلیه السالمو حسین و حسین   علیه السالمعلیه السالمحسن حسن 

  یی  پاسخ میبت داد. اصحاب که برای اقامهپاسخ میبت داد. اصحاب که برای اقامه  آن هاآن هابه به   صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکو پیامبر و پیامبر   ،،و چنین هک شدو چنین هک شد  ..میبت دهدمیبت دهد

  صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    صالّی اهلل علیاه و آلاه و سالّک    امبر امبر بودند ، بالل را باه دنباال پیا   بودند ، بالل را باه دنباال پیا     صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکراه پیامبر راه پیامبر ه ه نماز چشک بنماز چشک ب

صلّی اهلل علیه و آلاه  صلّی اهلل علیه و آلاه  رو شد زبان به اعتراض گشود. پیامبر رو شد زبان به اعتراض گشود. پیامبر ه ه بب  فرستادند. همین که بالل در میان راه با این صحنه روفرستادند. همین که بالل در میان راه با این صحنه رو

به منزل مان بارو و اگار    به منزل مان بارو و اگار      ««..تر از دل تنگ شدن این کودکان استتر از دل تنگ شدن این کودکان استبهبه  ،،برای من تنگ شدن وقت نمازبرای من تنگ شدن وقت نماز  : »: »فرمودفرمود  و سلّکو سلّک

رفت و همه جا را جسات و جاو   رفت و همه جا را جسات و جاو     صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکدکان بیاور. بالل به منزل پیامبر دکان بیاور. بالل به منزل پیامبر چیزی هست برای کوچیزی هست برای کو

صلّی اهلل علیه و آله و صلّی اهلل علیه و آله و پیامبر پیامبر   ..آوردآورد  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکرا نزد پیامبر را نزد پیامبر   آن هاآن هاتنها هشت دانه گردو یافت . تنها هشت دانه گردو یافت .   ..کردکرد

آیا شتر خود را به آیا شتر خود را به   ((((ه الاوازات ه الاوازات ذِذِهَهَبیعون جملکک بِبیعون جملکک بِاتات  ))))  ::گردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمودگردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمود  سلّکسلّک

صالّی اهلل  صالّی اهلل  این گردوها می فروشید؟ کودکان به این معامله رضایت دادند و باخوشحالی پیامبر را رها کردند . پیامبر این گردوها می فروشید؟ کودکان به این معامله رضایت دادند و باخوشحالی پیامبر را رها کردند . پیامبر 

نیز عازم مساد شد و فرمود : )) خدا رحمت کند بارادرم یوساف را کاه او را باه چناد درهاک       نیز عازم مساد شد و فرمود : )) خدا رحمت کند بارادرم یوساف را کاه او را باه چناد درهاک         علیه و آله و سلّکعلیه و آله و سلّک

  ختند و مرا به هشت گردو (( . ختند و مرا به هشت گردو (( . فروفرو

  تربیت کودک پی می بریم : تربیت کودک پی می بریم : ی ی این سیره به چند نکته درباره این سیره به چند نکته درباره ی ی از مطالعه از مطالعه 

را از ایان طریاا   را از ایان طریاا     آن هاا آن هاا در حد امکان پاسخ میبات داد و  در حد امکان پاسخ میبات داد و    آن هاآن هاباید احترام کودکان را نگاه داشت و به خواست باید احترام کودکان را نگاه داشت و به خواست . . 33

    ..شاد و خوشحال نگاه داشتشاد و خوشحال نگاه داشت

انس و الفت داشته باشند و با شیوه هایی کاه کودکاان   انس و الفت داشته باشند و با شیوه هایی کاه کودکاان     باید با کودکانباید با کودکان  ،،دارنددارندکسانی که باتربیت کودکان سروکار کسانی که باتربیت کودکان سروکار . . 11

راحت باشاند  راحت باشاند    آن هاآن ها  منزلت و موقعیت خود را کنار بگذارند تاکودکان نیز بامنزلت و موقعیت خود را کنار بگذارند تاکودکان نیز با  رفتار کنند. و شأن،رفتار کنند. و شأن،  آن هاآن های پسندند بای پسندند بامم

  . . شوندشوندببداده می شود داده می شود   آن هاآن هاهایی که به هایی که به   و احساس دوستی کنند و در نتیاه پذیرای تربیت و آموزشو احساس دوستی کنند و در نتیاه پذیرای تربیت و آموزش

بایاد باه   بایاد باه       ،،بازداریکبازداریک  --می باشدمی باشد  آن هاآن های ی هایی که مورد عالقه هایی که مورد عالقه   به ویژه از بازیبه ویژه از بازی  --. اگر بخواهیک کودکان را از کاری . اگر بخواهیک کودکان را از کاری 11

  با رضایت خاطر به این کار تن دردهند .   با رضایت خاطر به این کار تن دردهند .     آن هاآن هاشیوه ای عمل کنیک که شیوه ای عمل کنیک که 
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  ::نقش های بازی نقش های بازی 
  

، خاود مای تواناد    ، خاود مای تواناد    هاا هاا   هرکدام از ایان بخاش  هرکدام از ایان بخاش  ثیر فراوانی دارد که ثیر فراوانی دارد که در بخش های مختلف شخصیت کودکان تأدر بخش های مختلف شخصیت کودکان تأبازی بازی 

    های بازی کودکان به شرو ذیل است:های بازی کودکان به شرو ذیل است:  برخی از نقشبرخی از نقش    ..ثیرات شگرفی در روحیات کودکان داشته باشدثیرات شگرفی در روحیات کودکان داشته باشدتأتأ

  

  ::نقش بازی در رشد جسماني نقش بازی در رشد جسماني 
  

              هرچناد بااهاداف مختلفای صاورت     هرچناد بااهاداف مختلفای صاورت       ،،  ((  و...و...  های کودک از بدو تولد ) دست و پازدن ، چنگ زدن ، گرفتنهای کودک از بدو تولد ) دست و پازدن ، چنگ زدن ، گرفتن  فعالیتفعالیت

کاه انگیازه حرکات و یافعالیات     کاه انگیازه حرکات و یافعالیات     رضایتی ایااد می کندرضایتی ایااد می کند  ،،بازی گونه ای دارد . این لذت درکودکبازی گونه ای دارد . این لذت درکودک  اما لذتاما لذت  ؛؛گیردگیردمی می 

    ..بعدی او می شودبعدی او می شود

های دوران کودکی ) مانند دویدن ، پریدن ، خاک شادن ، بااالرفتن و ... ( کاودک فعالیات      های دوران کودکی ) مانند دویدن ، پریدن ، خاک شادن ، بااالرفتن و ... ( کاودک فعالیات        بازیبازی  در بازی خصوصاًدر بازی خصوصاً

وب شده ، برقدرت بدنی و چاالکی وب شده ، برقدرت بدنی و چاالکی ، نوعی ورزش محس، نوعی ورزش محستمرین حرکات بدنی تمرین حرکات بدنی جسمی می کند و این فعالیت ضمن جسمی می کند و این فعالیت ضمن 

خود را قوی می کنناد و  خود را قوی می کنناد و    عضالتعضالت  ،،هاند . کودکان به کمک بازیهاند . کودکان به کمک بازیو را از حالت انفعال و انزوا می رو را از حالت انفعال و انزوا می راو می افزاید . و ااو می افزاید . و ا

یاد می گیرناد  یاد می گیرناد    ،،به ارمغان بیاوردبه ارمغان بیاورد  آن هاآن هاروانی را که می تواند مقبولیت اجتماعی برای روانی را که می تواند مقبولیت اجتماعی برای   ––مهارتهای حرکتی مهارتهای حرکتی بسیاری ازبسیاری از

باازی باعاا افازایش    باازی باعاا افازایش      ،،چناین چناین   تر و بیشتر می شود. هاک تر و بیشتر می شود. هاک   در هنگام بازی جریان خون آزادتر و رفع مواد زائد آساندر هنگام بازی جریان خون آزادتر و رفع مواد زائد آسان. . 

قدرت بدنی ،هماهنگی و تعادل بین اندامها ، ظرافت حرکات ، افازایش اساتقامت و مقاومات بادن مای شاود . و       قدرت بدنی ،هماهنگی و تعادل بین اندامها ، ظرافت حرکات ، افازایش اساتقامت و مقاومات بادن مای شاود . و       

  کودک در مقابل بیماریها و خطرات محیطی محفوظ می ماند. کودک در مقابل بیماریها و خطرات محیطی محفوظ می ماند. 

سات  سات  ند چُند چُسبب هماهنگی عضالت و اعضای بدن می شود. کودکانی که فرصت بازی داشته اسبب هماهنگی عضالت و اعضای بدن می شود. کودکانی که فرصت بازی داشته ا  ،،جسمیجسمیبازی از نظر بازی از نظر 

کودکان برای رویارویی با سختی های زندگی آماده می شوند و به همین نسابت در برابار   کودکان برای رویارویی با سختی های زندگی آماده می شوند و به همین نسابت در برابار   و چاالکند و بهتر از دیگرو چاالکند و بهتر از دیگر

  مشکالت و نامالیمات صبور و پایدارخواهند بود . مشکالت و نامالیمات صبور و پایدارخواهند بود . 

  

  ::ماد به نفس ماد به نفس نقش بازی در رشد عقالني و اعتنقش بازی در رشد عقالني و اعت
  

زماید ، درگیر می شود ، و بارای  زماید ، درگیر می شود ، و بارای  وسایل بازی را می آوسایل بازی را می آ  ،،کندکند  کودک خود موقعیت های بازی را انتخاب میکودک خود موقعیت های بازی را انتخاب می  ،،در بازیدر بازی

ش از اندوخته های دیگران استفاده می کند و به این ترتیب از لحاظ عقالنی متحاول مای شاود. ضامن     ش از اندوخته های دیگران استفاده می کند و به این ترتیب از لحاظ عقالنی متحاول مای شاود. ضامن     سائلسائلحل محل م

ی باه تناساب ذوق و   ی باه تناساب ذوق و   وقتا وقتا   ،،چناین چناین   هاک هاک   ..ست می یابدست می یابدواطف دواطف دبه ارضای تمایالت درونی و عبه ارضای تمایالت درونی و عبروز ابتکار و خالقیت بروز ابتکار و خالقیت 

ولیت و همااهنگی فعالیات هاای    ولیت و همااهنگی فعالیات هاای    ، آمادگی برای پاذیرش مساؤ  ، آمادگی برای پاذیرش مساؤ  ولیت و کاری را برعهده می گیردولیت و کاری را برعهده می گیرداستعداد خود مسؤاستعداد خود مسؤ

  گروهی معطوف به هدف را نیز تمرین می کند. گروهی معطوف به هدف را نیز تمرین می کند. 
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  نقش بازی در رشد عواطف نقش بازی در رشد عواطف 
  

بهترین راه برای پرورش عواطف اوست . در حاین باازی   بهترین راه برای پرورش عواطف اوست . در حاین باازی   بهترین وسیله برای رشد و شکوفایی احساسات و بهترین وسیله برای رشد و شکوفایی احساسات و   ،،بازیبازی

کاودک میاان واقعیات و    کاودک میاان واقعیات و      ،،است که او کیفیت بروز عواطف ، کنترل و ارضای مناسب آن را یاد می گیارد . هرچناد  است که او کیفیت بروز عواطف ، کنترل و ارضای مناسب آن را یاد می گیارد . هرچناد  

هاا ، تشاویش هاا و    هاا ، تشاویش هاا و      صداقت کودکانه را در بازی بروز می دهد . احسااس صداقت کودکانه را در بازی بروز می دهد . احسااس   ،،در عین حالدر عین حال  ،،بازی تفاوت قائل نیستبازی تفاوت قائل نیست

  ( (   3232ص ص   ،،) فخرالسادات قریشی راد ، اولین کتاب کودک در بازی درمانی) فخرالسادات قریشی راد ، اولین کتاب کودک در بازی درمانیضمن بازی حقیقی هستند. ضمن بازی حقیقی هستند. اضطراب های کودک در اضطراب های کودک در 

  

  ن:ن:قش بازی در رشد اجتماعي و ارتباط با همساالقش بازی در رشد اجتماعي و ارتباط با همساالنن
  

یعنی یعنی   ؛؛ساالن توجه چندانی ندارندساالن توجه چندانی ندارند  ساالن در اوایل دوران کودکی خیلی بارز نیست و کودکان به وجود هکساالن در اوایل دوران کودکی خیلی بارز نیست و کودکان به وجود هک  نقش هکنقش هک

ش ش اا  کودک به تدریج توجهکودک به تدریج توجه  ،،به صورت انفرادی بازی می کنند . از چهارده تا هیاده سالگیبه صورت انفرادی بازی می کنند . از چهارده تا هیاده سالگیولی ولی   ،،در کنار هکدر کنار هک  آن هاآن ها

  ش معطوف می کند. ش معطوف می کند. اا  بازیبازی  را از بازیچه به سوی هکرا از بازیچه به سوی هک

نقاش ماوثری در   نقاش ماوثری در     ،،اجتماعی کودک در محایط خاانواده  اجتماعی کودک در محایط خاانواده    یی  روابط اولیهروابط اولیه  ج تحقیقات و مشاهدات نشان می دهد، ج تحقیقات و مشاهدات نشان می دهد، نتاینتای

عامال بسایارمهمی   عامال بسایارمهمی     ،،کودک با مادرکودک با مادری ی ساالن خود دارد . رابطه ساالن خود دارد . رابطه   به هکبه هک  تعیین خط مشی رفتار و گرایش هایش نسبتتعیین خط مشی رفتار و گرایش هایش نسبت

سااالن ، دادوساتد   سااالن ، دادوساتد     است . تعمیک رفتار از محیط خانواده به محیط های دیگر اناام خواهد گرفت . ارتبااط باا هاک   است . تعمیک رفتار از محیط خانواده به محیط های دیگر اناام خواهد گرفت . ارتبااط باا هاک   

زی زی سالگی بااهک باا  سالگی بااهک باا    77تا تا   55اجتماعی و عالقه به یکدیگر به تدریج رشد کرده و متحول می شود . کودکان در سنین اجتماعی و عالقه به یکدیگر به تدریج رشد کرده و متحول می شود . کودکان در سنین 

بازی منساک نیست . بارای تربیات   بازی منساک نیست . بارای تربیات   ی ی شرکت کننده در بازی زیاد نبوده و نحوه شرکت کننده در بازی زیاد نبوده و نحوه کودکان کودکان ولی هنوز تعداد ولی هنوز تعداد   می کنند؛می کنند؛

مای تاوان   مای تاوان     ،،ضمن تشویا کودکان باه داشاتن دوساتان صامیمی    ضمن تشویا کودکان باه داشاتن دوساتان صامیمی    ، ، جمع گراییجمع گرایی  یی  اخالقی ، صفات انسانی و روحیهاخالقی ، صفات انسانی و روحیه

صدر و تحمل عقاید مختلف را صدر و تحمل عقاید مختلف را ی ی عه عه دوستی ، گذشت ، وفاداری ، سدوستی ، گذشت ، وفاداری ، س  بازی ، نوعبازی ، نوع  سازش اجتماعی ، همکاری ، هکسازش اجتماعی ، همکاری ، هک

هاا  هاا    از طریا بازی نخستین گاماز طریا بازی نخستین گام  ..به کودکان آموخت . کودک در خالل بازی به کشف محیط اطراف خود می پردازدبه کودکان آموخت . کودک در خالل بازی به کشف محیط اطراف خود می پردازد

رشد اجتماعی کودک با گروه را فرا می گیرد . در رشد اجتماعی کودک با گروه را فرا می گیرد . در   ،،مساعیمساعیتشریک تشریک   را برای اجتماعی شدن بر می دارد . همکاری ورا برای اجتماعی شدن بر می دارد . همکاری و

نمااد  نمااد  کاه عروساک   کاه عروساک     --  الی و شیرین کودکاناه اش الی و شیرین کودکاناه اش ییهک بازی ها و دنیای خهک بازی ها و دنیای خ  و باو باحقیقت از مشارکت گرم و صمیمی احقیقت از مشارکت گرم و صمیمی ا

آغاز مای شاود . باازی کماک مای کناد       آغاز مای شاود . باازی کماک مای کناد         --  و باآن رابطه برقرار می کند،و باآن رابطه برقرار می کند،  یک تکه چوب گوشی تلفن اوستیک تکه چوب گوشی تلفن اوست  وو  مادرمادر

با خویشتن و دیگاران بهتار ساازگار شاود. هرچاه      با خویشتن و دیگاران بهتار ساازگار شاود. هرچاه        ،،تاکودک بتواند با دسترسی به حقایا و واقعیت های پیرامونشتاکودک بتواند با دسترسی به حقایا و واقعیت های پیرامونش

ودک بازی و مشارکت کند بیشتر درمی یابد در چه سطحی از کارآیی و ارزشمندی است و چه توقاع و انتظااری   ودک بازی و مشارکت کند بیشتر درمی یابد در چه سطحی از کارآیی و ارزشمندی است و چه توقاع و انتظااری   کک

  خود داشته باشد. خود داشته باشد.   اطرافاطرافمی تواند از محیط می تواند از محیط 

  : :   بازی بررشد اجتماعی کودکبازی بررشد اجتماعی کودکنقش نقش   یی  دربارهدرباره  ««کاپالنکاپالن»»نظر نظر 

د و رواباط کودکاان باا    د و رواباط کودکاان باا    مای دها  مای دها  ستانی در چهارچوب بازی روی ستانی در چهارچوب بازی روی بسیاری از تعامالت میان فردی کودکان پیش دببسیاری از تعامالت میان فردی کودکان پیش دب» » 

  شان در مقطع پیش دبستانی به شدت متحول می شود . شان در مقطع پیش دبستانی به شدت متحول می شود .   ساالنساالن  والدین ، خواهرها ، برادرها ، و هکوالدین ، خواهرها ، برادرها ، و هک
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  صحیح برقرار ساخته و رفتار خود را متعادل کند. صحیح برقرار ساخته و رفتار خود را متعادل کند.   یی  دیگران رابطهدیگران رابطه  بازی باعا می شود که کودک بتواند بابازی باعا می شود که کودک بتواند با

نگی ارتبااط را نیاز تارباه مای کناد و بارعایات       نگی ارتبااط را نیاز تارباه مای کناد و بارعایات       ه و چگاو ه و چگاو خود ارتباط برقرارکردخود ارتباط برقرارکرد  بازی هایبازی هایهک هک   کودک در بازی باکودک در بازی با

وهی را هک می آماوزد . کاودک   وهی را هک می آماوزد . کاودک   پذیرش انتقاد و همکاری گرپذیرش انتقاد و همکاری گر  ،،مقررات بازی ، احترام به قوانین و مقررات اجتماعیمقررات بازی ، احترام به قوانین و مقررات اجتماعی

خاناه داری ،  خاناه داری ،    ،،سرپرساتی عروساک خاود   سرپرساتی عروساک خاود     ::تخیلی با بازی کردن نقش های متفاوت اجتماعی از قبیلتخیلی با بازی کردن نقش های متفاوت اجتماعی از قبیل  بازی هایبازی هایدر در 

                        فن و زندگی کردن را تاربه می کند و خالصه بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر را ضمن بازی فن و زندگی کردن را تاربه می کند و خالصه بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر را ضمن بازی جواب دادن به تلجواب دادن به تل

  ((3838) بازی کودک در اسالم، محمدصادق شااعی، ص ) بازی کودک در اسالم، محمدصادق شااعی، ص می آموزد. می آموزد. 

بیشاتری از خاود باروز مای دهناد . در یاک       بیشاتری از خاود باروز مای دهناد . در یاک         یی  کودکانی که فرصت بازی های گروهی را دارند احساس همدالنهکودکانی که فرصت بازی های گروهی را دارند احساس همدالنه

  کودکان پیش دبستانی را مشاهده کردند که زمینه های مناسب بارای باازی و اباراز احسااس     کودکان پیش دبستانی را مشاهده کردند که زمینه های مناسب بارای باازی و اباراز احسااس       ،،ننپژوهشگراپژوهشگرا  ،،بررسیبررسی

این کودکان در مقایسه با کودکانی که محیط مناسب و امکانات مطلوب بارای باازی کاردن را    این کودکان در مقایسه با کودکانی که محیط مناسب و امکانات مطلوب بارای باازی کاردن را      ..همدالنه را نداشتندهمدالنه را نداشتند

  رشد عاطفی کمتری نشان دادند . رشد عاطفی کمتری نشان دادند .   ،،داشته اندداشته اند

  

  ::نقش بازی در رشد خالقیت نقش بازی در رشد خالقیت 
  

آغاز رشد خالقیت در کودکان دوره پیش از دبستان اسات کاه   آغاز رشد خالقیت در کودکان دوره پیش از دبستان اسات کاه     ،،د این نظر است کهد این نظر است کهیّیّهای روان شناسی مؤهای روان شناسی مؤ  پژوهشپژوهش  

ی استعدادها ایفا می کناد. باازی جنباه هاای خاالق شخصایت کاودک را        ی استعدادها ایفا می کناد. باازی جنباه هاای خاالق شخصایت کاودک را        ، بازی نقش عمده ای در شکوفای، بازی نقش عمده ای در شکوفایدر آندر آن

ساالن را نیز درباردارد  ساالن را نیز درباردارد    ممکن است به صورت ابتکاری که عناصری از تقلید بزر ممکن است به صورت ابتکاری که عناصری از تقلید بزر   ،،پرورش می دهد . بازی کودکپرورش می دهد . بازی کودک

کودک از پیروی و تقلید آغاز می گردد . وی باید از این تمایل به نحو احسن ساود  کودک از پیروی و تقلید آغاز می گردد . وی باید از این تمایل به نحو احسن ساود    یی  نیروی خالقهنیروی خالقه  ..صورت گیردصورت گیرد

بازی نقاش عظیمای در   بازی نقاش عظیمای در     ،،به نفس را در وی پرورش دهد. بنابراینبه نفس را در وی پرورش دهد. بنابراین  اعتماداعتمادروو استقالل و روو استقالل و   ،،جسته و با کسب مهارتجسته و با کسب مهارت

ی ی   بیاان کنناده  بیاان کنناده    ،،ت مای گیارد  ت مای گیارد  که بازی که از درون کودک نشأکه بازی که از درون کودک نشأ  جه به اینجه به اینایااد خالقیت در کودک ایفا می کند. باتوایااد خالقیت در کودک ایفا می کند. باتو

  ظهاور  ظهاور    یی  های تخیلی کودک را به منصههای تخیلی کودک را به منصه  که قابلیت و قدرتکه قابلیت و قدرت  و واقعی او به محیطش می باشد و اینو واقعی او به محیطش می باشد و اینپاسخ شخصی پاسخ شخصی 

  می رساند. می رساند. 

  

  ::نقش بازی در رشد استقالل فردی نقش بازی در رشد استقالل فردی 
  

همان نیازی که به تادریج رشاد   همان نیازی که به تادریج رشاد     ..را ظاهر سازدرا ظاهر سازدکودک در بازی بیش از هرفعالیت دیگری قادر است استقالل خود کودک در بازی بیش از هرفعالیت دیگری قادر است استقالل خود 

به ندرت آن را در اختیار کودک قارار مای دهناد.    به ندرت آن را در اختیار کودک قارار مای دهناد.      ،،که هنوز بزر  نشده اندکه هنوز بزر  نشده اند  ایناین  یی  ساالن به بهانهساالن به بهانه  می کند و بزر می کند و بزر 

  ،،رشد استقالل شخصای رشد استقالل شخصای   عد باید از کودکی شروع شود. در صورت عدمِعد باید از کودکی شروع شود. در صورت عدمِکه تمرین و ممارست در این بُکه تمرین و ممارست در این بُ  غافل از اینغافل از این

سالی ایااد خواهد شد . کودک در باازی خاودش   سالی ایااد خواهد شد . کودک در باازی خاودش     تر و در بزر تر و در بزر ارتباط در سطوو سنی باالارتباط در سطوو سنی باالی ی   در نحوهدر نحوهاختالالتی اختالالتی 

موضوع بازی را تعیین می کند. آغاز و اناام بازی را مشخص می ساازد و بارای بهتار و جالاب ترشادن باازی از       موضوع بازی را تعیین می کند. آغاز و اناام بازی را مشخص می ساازد و بارای بهتار و جالاب ترشادن باازی از       
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                تیاار کاودک قارار    تیاار کاودک قارار    معلومات و مهارتهای خود بهره می گیرد . بازی موقعیت زیادی را برای اساتقالل عملای در اخ  معلومات و مهارتهای خود بهره می گیرد . بازی موقعیت زیادی را برای اساتقالل عملای در اخ  

  می دهد. می دهد. 

  

  ::نقش بازی دربهداشت رواني کودک نقش بازی دربهداشت رواني کودک 
  

نقش آن در بهداشت روانی او بسیارمهک است . تحقیقاات تاربای   نقش آن در بهداشت روانی او بسیارمهک است . تحقیقاات تاربای     ،،باتوجه به محبوبیت و ارزش بازی برای کودکباتوجه به محبوبیت و ارزش بازی برای کودک

          ،،کاه ابازار ارزشامندی بارای رشاد ساالمتی جسامانی اسات        کاه ابازار ارزشامندی بارای رشاد ساالمتی جسامانی اسات          ایناین  نیز نشان داده است که بازی و ورزش افزون برنیز نشان داده است که بازی و ورزش افزون بر

یصای از باازی کاودک در    یصای از باازی کاودک در    )تلخ)تلخ  نزدیکی باسالمتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنااریهای روانی دارد.نزدیکی باسالمتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنااریهای روانی دارد.ی ی رابطه رابطه 

  ((  1111و و   1111اسالم، محمدصادق شااعی، صص اسالم، محمدصادق شااعی، صص 

نفس و خودپنداری میبت را تقویت نفس و خودپنداری میبت را تقویت   تِتِاز اضطراب می کاهد و عزّاز اضطراب می کاهد و عزّ  ،،اعتماد به نفس کودک را افزایش می دهداعتماد به نفس کودک را افزایش می دهد  ،،بازیبازی

های ارتباطی ، استحکام روابط خاانوادگی و  های ارتباطی ، استحکام روابط خاانوادگی و    ب اجتماعی شدن ، ایااد استقالل ، آموزش مهارتب اجتماعی شدن ، ایااد استقالل ، آموزش مهارتسبسب  ،،می کند. بازیمی کند. بازی

را باه طاور مطلاوبی از باین             را باه طاور مطلاوبی از باین             تنهایی خود تنهایی خود   ،،سهولت در دوست یابی می شود . کودک از طریا بازی بادیگر کودکانسهولت در دوست یابی می شود . کودک از طریا بازی بادیگر کودکان

مای تواناد   مای تواناد     ،،بیش از اندازه کودک استبیش از اندازه کودک است  مختلفی که بازی دارد و مورد عالقهمختلفی که بازی دارد و مورد عالقه  بنابراین باتوجه به کارکردهایبنابراین باتوجه به کارکردهایمی برد؛ می برد؛ 

  نقش منحصر به فردی در بهداشت روانی کودک داشته باشد. نقش منحصر به فردی در بهداشت روانی کودک داشته باشد. 

  

  ::نقش بازی در رشد ذهني و هوشي نقش بازی در رشد ذهني و هوشي 
  

بازی در رشد هوشی کودک نقشی حیاتی دارد که آثار آن در زندگی و رفتار آدمی نیز مشهود اسات .  بازی در رشد هوشی کودک نقشی حیاتی دارد که آثار آن در زندگی و رفتار آدمی نیز مشهود اسات .    ««پیاژهپیاژه««ازنظر ازنظر 

  موثر است:موثر است:رشد ذهنی شناختی کودک رشد ذهنی شناختی کودک بازی از دوجهت بربازی از دوجهت بر

می کند و حتی انواع ابهام هاا و  می کند و حتی انواع ابهام هاا و  کودک با انواع وسایل بازی ، افراد و موقعیت های بازی برخورد کودک با انواع وسایل بازی ، افراد و موقعیت های بازی برخورد   ::  کهکه  نخست ایننخست این

و از ایان  و از ایان    ل و تفکر در ماورد آن وا دارد، ل و تفکر در ماورد آن وا دارد، مّمّکودک را به خود جلب کرده و به تأکودک را به خود جلب کرده و به تأ  ال ها در بازی ممکن است ذهنال ها در بازی ممکن است ذهنسؤسؤ

  طریا ذهن را پرورش می دهد. طریا ذهن را پرورش می دهد. 

رشد شناخت و ذهن کودک رشد شناخت و ذهن کودک   ان نیز بران نیز برثیری است که بازی بررشد زبان کودک دارد و رشد زبثیری است که بازی بررشد زبان کودک دارد و رشد زبأأنقش و تنقش و ت  جهت دوم :جهت دوم :

  بنابراین نقش بازی در رشد ذهنی و شناختی کودک مضاعف است . بنابراین نقش بازی در رشد ذهنی و شناختی کودک مضاعف است .   ثیر زیادی می گذارد؛ثیر زیادی می گذارد؛تأتأ

  

  ::اخالقي بازی اخالقي بازی   نقش هاینقش های

ان بازی درمی یابد کاه  ان بازی درمی یابد کاه  کودک درجریکودک درجری  ..ازطریا بازی مفاهیک و ارزش های اخالقی به وسیله کودکان درک می شوندازطریا بازی مفاهیک و ارزش های اخالقی به وسیله کودکان درک می شوند

و باا انصااف   و باا انصااف     ،،مسالط باه خاود   مسالط باه خاود     ،،با حقیقات با حقیقات   ،،باید درستکارباید درستکار  ،،اگر بخواهد در بازی یک فرد قابل قبول به حساب آیداگر بخواهد در بازی یک فرد قابل قبول به حساب آید

  بنابراین یاد می گیرد که اصول اخالقی را در محیط خانه و مدرسه به طورکامل تر رعایت کند. بنابراین یاد می گیرد که اصول اخالقی را در محیط خانه و مدرسه به طورکامل تر رعایت کند. باشد؛ باشد؛ 
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    ::  آموزشي و تربیتي بازیآموزشي و تربیتي بازی  نقش هاینقش های
  

به مفاهیک به مفاهیک   ،،های آموزشیهای آموزشی  کودکان در خالل بازی به ویژه بازیکودکان در خالل بازی به ویژه بازی  ؛؛ارزش آموزشی آن استارزش آموزشی آن است  ،،زی کودکانزی کودکانارزش دیگر باارزش دیگر با

گونااگون  گونااگون    ، اشایای ، اشایای ها ، اشکالها ، اشکال  افزایش می یابد و بارنگافزایش می یابد و بارنگ  آن هاآن هالغات لغات   یی  دایرهدایره  ..ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنندذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنند

دگیری کودک در هفت سال اول دگیری کودک در هفت سال اول یایا  اصوالًاصوالً  ..جهات مختلف آشنا می شوند و تاارب ارزنده ای به دست می آورندجهات مختلف آشنا می شوند و تاارب ارزنده ای به دست می آورند  وو

. و این یادگیری عملای نیاز ضامن باازی     . و این یادگیری عملای نیاز ضامن باازی     تنها از طریا عمل صورت می گیردتنها از طریا عمل صورت می گیرد  ،،ههیعنی دوران قبل از مدرسیعنی دوران قبل از مدرس  ؛؛زندگیزندگی

  دلیلدلیلمیل و رغبت فراگرفته می شوند . به همین میل و رغبت فراگرفته می شوند . به همین   باباو و اناام می پذیرد . در حین بازی مطالب آموختنی ، بدون اجبار اناام می پذیرد . در حین بازی مطالب آموختنی ، بدون اجبار 

کاه در ایان   کاه در ایان     باتوجه به ایان باتوجه به ایان   ..سی را فقط باید در حین بازی به کودکان آموختسی را فقط باید در حین بازی به کودکان آموختبرخی مربیان معتقدند که مطالب دربرخی مربیان معتقدند که مطالب در

بناابراین هرگوناه آموزشای در ایان     بناابراین هرگوناه آموزشای در ایان       سااخته نیسات؛  سااخته نیسات؛  اواو  بازی است و جز این کاری ازبازی است و جز این کاری از  ،،کار در زندگی کودککار در زندگی کودک  ،،دورهدوره

خاود  خاود  بازی ها بازی ها   وا گذاشته شود،وا گذاشته شود،دوران باید ضمن بازی صورت پذیرد . حال اگر کودک در این دوران به حال خود دوران باید ضمن بازی صورت پذیرد . حال اگر کودک در این دوران به حال خود 

را را   باازی هاا  باازی هاا  ایان  ایان    ،،به گونه ای غیرآگاهانه چیزهای زیادی را به کودکان می آموزند. اما اگر والدین و مربیانبه گونه ای غیرآگاهانه چیزهای زیادی را به کودکان می آموزند. اما اگر والدین و مربیان  به خودبه خود

خواهد یافت . در هار صاورت باازی باه کاودک      خواهد یافت . در هار صاورت باازی باه کاودک        ورت کیفیت آموزش ارتقاورت کیفیت آموزش ارتقاهدایت و برنامه ریزی کنند در این صهدایت و برنامه ریزی کنند در این ص

ل فارق  ل فارق  بفهمد ، کنترل کناد و میاان واقعیات و تخیا    بفهمد ، کنترل کناد و میاان واقعیات و تخیا      که در آن زندگی می کند بشناسد ،که در آن زندگی می کند بشناسد ،را را کمک می کند تا دنیایی کمک می کند تا دنیایی 

ی های خود را با دیگران مقایسه می کند و به این ترتیب مفهاومی روشان تار و واقاع     ی های خود را با دیگران مقایسه می کند و به این ترتیب مفهاومی روشان تار و واقاع     بگذارد . کودک میزان توانایبگذارد . کودک میزان توانای

خودخاواهی و تاااوزگری   خودخاواهی و تاااوزگری     یی  گرایانه تر از خود به دست می آورد. به این نکته نیز باید توجه داشات کاه روحیاه   گرایانه تر از خود به دست می آورد. به این نکته نیز باید توجه داشات کاه روحیاه   

بناابراین ضارورت دارد کاودک را از تمارین زیااد در ایان       بناابراین ضارورت دارد کاودک را از تمارین زیااد در ایان         ؛؛سالگی بسیارچشاک گیار اسات   سالگی بسیارچشاک گیار اسات     شششش  --پنج پنج کودک تا کودک تا 

  ..ها بازداریک ها بازداریک   تااوزکاریتااوزکاری

هاای آموزشای آن نیاز توجاه شاده      هاای آموزشای آن نیاز توجاه شاده      به جنبه به جنبه   ،،عالوه برجنبه های پرورشی بازیعالوه برجنبه های پرورشی بازی  ی معصومین علیهک السالمی معصومین علیهک السالمدرسیره درسیره 

                  او او   استاد مای شاد و بچاه هاا شااگردِ     استاد مای شاد و بچاه هاا شااگردِ       آن حضرتآن حضرت  ،،باکودکان می نشستباکودکان می نشست  علیه السالمعلیه السالم  برای نمونه امام صادقبرای نمونه امام صادق  است؛است؛

رنگ آن قرمز و طعک آن شایرین یاا   رنگ آن قرمز و طعک آن شایرین یاا     ،،در درخت یا زمین می رویددر درخت یا زمین می روید  امام نام میوه ای را می پرسید که میالًامام نام میوه ای را می پرسید که میالً  ..می شدندمی شدند

او استاد می شد. و اماام نیاز جازو    او استاد می شد. و اماام نیاز جازو      ،،و در فالن فصل به بازار می آید . هرکس نام آن میوه را می گفتو در فالن فصل به بازار می آید . هرکس نام آن میوه را می گفت  ،،ترش استترش است

باازی را تارک مای کارد و باا      باازی را تارک مای کارد و باا        ،،اما گاهی به علت صداقت نداشتن هک بازی هاای خاود  اما گاهی به علت صداقت نداشتن هک بازی هاای خاود    ؛؛می گرفتمی گرفتشاگردان قرار شاگردان قرار 

اماام اساتاد مای شاد و کلماه ای را مای گفات و        اماام اساتاد مای شاد و کلماه ای را مای گفات و          ،،در بازی دیگریدر بازی دیگری  ..دوستان به بازی برمی گشتدوستان به بازی برمی گشت  یی  خواهش بقیهخواهش بقیه

لای شااگردان   لای شااگردان   شاگردان باید تکرار می کردند و سپس امام کلمه ای دیگر را می گفت که هاک وزن آن کلماه باود و   شاگردان باید تکرار می کردند و سپس امام کلمه ای دیگر را می گفت که هاک وزن آن کلماه باود و   

. بادین طریاا اماام    . بادین طریاا اماام    دوباره باید همان کلمه اول را تکرار می کردند . هرکس اشتباه می کرد از بازی خارج می شاد دوباره باید همان کلمه اول را تکرار می کردند . هرکس اشتباه می کرد از بازی خارج می شاد 

  ت و تمرکز کودکان را تقویت می کرد. ت و تمرکز کودکان را تقویت می کرد. زبان ، دقّزبان ، دقّعلیه السالم علیه السالم 
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  ::درماني بازیدرماني بازی  نقشنقش
    

اه خاود را در تشاخیص مساایل و    اه خاود را در تشاخیص مساایل و    بازی از ارزش درمانی زیادی برخاوردار اسات . اماروزه باازی درماانی جایگا      بازی از ارزش درمانی زیادی برخاوردار اسات . اماروزه باازی درماانی جایگا      

پیدا کرده است . متخصصان بازی درماانی باه کماک ایان فان و تادارک       پیدا کرده است . متخصصان بازی درماانی باه کماک ایان فان و تادارک         آن هاآن هامشکالت روانی کودکان و درمان مشکالت روانی کودکان و درمان 

  های ضروری و تشکیل جلسات بازی برای کودکان ، رفتارهای آنان را زیرنظار مای گیرناد و ضامن    های ضروری و تشکیل جلسات بازی برای کودکان ، رفتارهای آنان را زیرنظار مای گیرناد و ضامن      اسباب بازیاسباب بازی

پرداختن به جزئیاات آن  پرداختن به جزئیاات آن    ماالماال  می پردازند که در این جزوهمی پردازند که در این جزوه  هاهاآن آن به ریشه های مشکالت کودکان به درمان به ریشه های مشکالت کودکان به درمان بررسی بررسی 

  نیست . نیست . 

کاودک  کاودک    پیش رفت که بازی به صورت تمام زنادگی پیش رفت که بازی به صورت تمام زنادگی   نباید در بازی آن حدنباید در بازی آن حد، ، باتمام فوایدی که در بازی موجود استباتمام فوایدی که در بازی موجود است

از از و سایر فعالیتهای او را تحت الشعاع خود قرار دهد. باید بازی کاودک باه نحاوی ترتیاب یاباد کاه او را       و سایر فعالیتهای او را تحت الشعاع خود قرار دهد. باید بازی کاودک باه نحاوی ترتیاب یاباد کاه او را         درآیددرآید

  فشارهای هیاانی و روحی که خارج از توان اوست برکنار دارد. فشارهای هیاانی و روحی که خارج از توان اوست برکنار دارد. 
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    ::  ثر در بازیثر در بازیؤؤعوامل معوامل م

ثیر عواملی نظیر جنس، سن، هوش و محایط بار باازی    ثیر عواملی نظیر جنس، سن، هوش و محایط بار باازی    ی تأثیر می گذارند . در این فصل ، تأی تأثیر می گذارند . در این فصل ، تأعوامل متعددی در بازعوامل متعددی در باز

  مطرو می گردد. مطرو می گردد. 

    ::  تاثیر جنستاثیر جنس

یعنی می توان گفت که بازی پسرها با دخترهاا تفااوت دارد . پسارها    یعنی می توان گفت که بازی پسرها با دخترهاا تفااوت دارد . پسارها      در بازی است؛در بازی است؛ثر ثر ل مؤل مؤجنسیت یکی از عوامجنسیت یکی از عوام

هاای  هاای    دخترهاا اغلاب  باازی   دخترهاا اغلاب  باازی   هایی لذت می برند که دشوار است و نیاز به فعالیت جسامانی دارد و  هایی لذت می برند که دشوار است و نیاز به فعالیت جسامانی دارد و    بیشتر از بازیبیشتر از بازی

ان بیشاتر از  ان بیشاتر از  ن فعالیتهای بادنی در پسار  ن فعالیتهای بادنی در پسار  های متضمّهای متضمّ  می توان گفت بازیمی توان گفت بازی  ..رام و ظریف را ترجیح می دهندرام و ظریف را ترجیح می دهندساکت ، آساکت ، آ

  دختران است و شدت و خشونت بازی در دختران به اندازه پسران نیست . دختران است و شدت و خشونت بازی در دختران به اندازه پسران نیست . 

وسیله ای بارای اثباات خاود در برابار دیگاران و      وسیله ای بارای اثباات خاود در برابار دیگاران و        ،،بیشتربیشتر  ،،روان شناسان فرانسوی ، بازی در نزد پسرانروان شناسان فرانسوی ، بازی در نزد پسرانی ی به عقیده به عقیده 

رجیح مای دهناد دور هاک    رجیح مای دهناد دور هاک    وسیله ای برای بودن با دیگران است . در اوقات فراغت ، دخترها بیشتر توسیله ای برای بودن با دیگران است . در اوقات فراغت ، دخترها بیشتر ت  ،،برای دخترانبرای دختران

ناد و باه جسات و خیاز     ناد و باه جسات و خیاز     دوَدوَدیگار بَ دیگار بَ   و پسران ترجیح می دهند در پی یاک و پسران ترجیح می دهند در پی یاک   ..دیگر درد و دل کننددیگر درد و دل کنند  گرد آیند و با یکگرد آیند و با یک

                          پاذیری از پاذیری از ثیرثیرتلقاین پاذیری از اطرافیاان و تأ   تلقاین پاذیری از اطرافیاان و تأ   شاگری ،  شاگری ،  از پرخااز پرخا  داریداریدخترها اغلب خاود دخترها اغلب خاود   یید . ویژگی رفتارد . ویژگی رفتاربپردازنبپردازن

ی که برخورد بین دختران اجتناب ناپذیر می شود و آنان ناگریز از پرخاشگری ی که برخورد بین دختران اجتناب ناپذیر می شود و آنان ناگریز از پرخاشگری های خود است . در مواقعهای خود است . در مواقع  بازیبازی  هکهک

حاالت هیاانی آنان کمتر از پسران به حمله وری و تنبیه بدنی می انااماد . در حاالی کاه    حاالت هیاانی آنان کمتر از پسران به حمله وری و تنبیه بدنی می انااماد . در حاالی کاه      ،،دیگر می شونددیگر می شوند  به یکبه یک

و و   هاای ماهیچاه ای و عضاوی ، حرکاات شادید ، هیااان ، رفتاار تناد        هاای ماهیچاه ای و عضاوی ، حرکاات شادید ، هیااان ، رفتاار تناد          پسران فعالیتهای جسمی زیااد و جنابش  پسران فعالیتهای جسمی زیااد و جنابش  

آداب و آداب و   لذا به اباداع و ناوآوری در قاوانین،   لذا به اباداع و ناوآوری در قاوانین،     شتر ناگهانی به بازی می پردازند،شتر ناگهانی به بازی می پردازند،پرخاشگرانه را دوست دارند . آنان بیپرخاشگرانه را دوست دارند . آنان بی

یا خود می یا خود می   مقررات بازی شانه خالی می کنند و اکیراًمقررات بازی شانه خالی می کنند و اکیراً  بار رعایت قوانین وبار رعایت قوانین ودست می زنند و اغلب از زیردست می زنند و اغلب از زیررسوم بازی رسوم بازی 

از از   یرند تا بر رقیب خود پیروز شاوند؛ یرند تا بر رقیب خود پیروز شاوند؛ زی را به نفع خود ندیده می گزی را به نفع خود ندیده می گکه قوانین باکه قوانین با  گذار باشند و یا اینگذار باشند و یا این  کوشند قانونکوشند قانون

این رو ، بازی ، اغلب در نزد پسران به مرور تغییر چهره می دهد ، و به صورت رفتاری نو با آداب و رساومی ناو   این رو ، بازی ، اغلب در نزد پسران به مرور تغییر چهره می دهد ، و به صورت رفتاری نو با آداب و رساومی ناو   

و به و به   ندنداما دختران بیشتر از پسران به قواعد  و اصول بازی گردن می نهاما دختران بیشتر از پسران به قواعد  و اصول بازی گردن می نه  های مختلف جلوه گر می شود؛های مختلف جلوه گر می شود؛  محیطمحیط  در در 

د و د و هایی در باازی مای زننا   هایی در باازی مای زننا     آوریآوریخود دست به نوخود دست به نو  یی  آنان نیز به نوبهآنان نیز به نوبه  رعایت اصول و نظک بازی مقید هستند. البته،رعایت اصول و نظک بازی مقید هستند. البته،

          لاه وری یاا پرخاشاگری    لاه وری یاا پرخاشاگری    از شادت عمال در فعالیتهاای جسامی و حم    از شادت عمال در فعالیتهاای جسامی و حم      اما معماوالً اما معماوالً   باعا تغییر در بازی می شوند،باعا تغییر در بازی می شوند،

  آورند. آورند. تری در می تری در می   و رقابت در بازی را به صورت مالیکو رقابت در بازی را به صورت مالیک  هندهندها می کاها می کا  بازیبازی

آن آن ثر شدید و فعالیت عضالنی زیادند . به این ترتیب کاه  ثر شدید و فعالیت عضالنی زیادند . به این ترتیب کاه  ، پسران در بازی خواهان تأ، پسران در بازی خواهان تأ««پیرونپیرون»»و و   ««دبسدبس»»ی ی به عقیده به عقیده 

ر و سااکت تار مای مانناد     ر و سااکت تار مای مانناد     تت  رامرامان آان آران و اغلب متااوزند. دخترران و اغلب متااوزند. دختردر موقع بازی با جنب و جوش ، پر هیاان ، غُدر موقع بازی با جنب و جوش ، پر هیاان ، غُ  هاها

  اقی می ماند. اقی می ماند. خاشگری ، جنگاویی آنان در حد حرف بخاشگری ، جنگاویی آنان در حد حرف بوپروپر

رعایت اصول و قواعد است . عالقه به آداب و رسوم مذهبی و تشاریفاتی از  رعایت اصول و قواعد است . عالقه به آداب و رسوم مذهبی و تشاریفاتی از    تنی برتنی بربازی دختران قبل از هر چیز مببازی دختران قبل از هر چیز مب

ییاد خاویش و   ییاد خاویش و   ز چندی این عالقه فقط به منظاور تأ ز چندی این عالقه فقط به منظاور تأ کودکستان در نزد دختران پیدا می شود که بعد اکودکستان در نزد دختران پیدا می شود که بعد ا  یی  همان دورههمان دوره

های ظاهری است ، مالحظه می شود. پسران، بر عکس های ظاهری است ، مالحظه می شود. پسران، بر عکس   فتفتنوعی اطاعت محض، که به صورت میل شدید به مخالنوعی اطاعت محض، که به صورت میل شدید به مخال
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، کاه ارادی تار و بای دوام تار      ، کاه ارادی تار و بای دوام تار        آن هاآن هاهای های   ی ساده و بی حرکت ، ناراحت به نظر می رسند و بازیی ساده و بی حرکت ، ناراحت به نظر می رسند و بازیآن هاآن ها، در سازم، در سازم

                            ، باه منظاور تسالط بیشاتر بار      ، باه منظاور تسالط بیشاتر بار        ابتکار و اکتشاف است . پسران ، همان طور که اشااره شاد  ابتکار و اکتشاف است . پسران ، همان طور که اشااره شاد  ی ی است ، بیشتر متوجه است ، بیشتر متوجه 

قیاد قواعاد و اصاول    قیاد قواعاد و اصاول      ، خاود را از ، خاود را از   آن هاآن هاشان ، با تغییر اختیاری قوانین ، یا با فراموش کردن عمدی شان ، با تغییر اختیاری قوانین ، یا با فراموش کردن عمدی   هایهای  ییبازباز  هکهک

که دختران یا پساران بادان مشاغول باشاند ، شاکل      که دختران یا پساران بادان مشاغول باشاند ، شاکل        حسب آنحسب آنبراین ، ممکن است بازی معین ، بربراین ، ممکن است بازی معین ، بربنابنا  آزاد می کنند؛آزاد می کنند؛

در نزد پسران خشونت آمیز است در نزد دختران ، در نزد پسران خشونت آمیز است در نزد دختران ،   متفاوتی به خود بگیرد . به این ترتیب ممکن است یک بازی کهمتفاوتی به خود بگیرد . به این ترتیب ممکن است یک بازی که

ییاد خاود   ییاد خاود   زی از نظر پسران وسیله ای بارای تأ زی از نظر پسران وسیله ای بارای تأ بنابراین ، به نظر می رسد که بابنابراین ، به نظر می رسد که با  بازی ساده و منتظمی جلوه گر شود؛بازی ساده و منتظمی جلوه گر شود؛

  یی  چگونگی بودن با دیگران مطرو است . در جامعاه چگونگی بودن با دیگران مطرو است . در جامعاه   در برابر دیگران باشد ، در حالی که برای دختران ، مخصوصاًدر برابر دیگران باشد ، در حالی که برای دختران ، مخصوصاً

های خاص خود را دارد . در روستا ، با توجه های خاص خود را دارد . در روستا ، با توجه   زی دختران ، چه در نوع سنتی و چه در نوع جدید ، ویژگیزی دختران ، چه در نوع سنتی و چه در نوع جدید ، ویژگیبابا  ،،ایرانایران

یت می پذیرند ، سن و زمان بازی ، بسیار محدود است . در اغلاب روساتاهای   یت می پذیرند ، سن و زمان بازی ، بسیار محدود است . در اغلاب روساتاهای   للووکه دخترها خیلی زود مسؤکه دخترها خیلی زود مسؤ  به اینبه این

تر را دارند و بعد هاک بایاد   تر را دارند و بعد هاک بایاد     ای کوچکای کوچکبچه هبچه ه  ..می کشندمی کشندولیت به دوش ولیت به دوش دختران روستایی ، در کودکی ، مسؤدختران روستایی ، در کودکی ، مسؤ  ایران ،ایران ،

ند و هماراه  ند و هماراه  ا گلیک می نشیا گلیک می نشیر سنین کودکی ، پشت دارهای قالی یر سنین کودکی ، پشت دارهای قالی یدر اقتصاد خانواده نقشی را بر عهده گیرند. آنان ، ددر اقتصاد خانواده نقشی را بر عهده گیرند. آنان ، د

کار و بازی کار و بازی   ،،نقش خود را در کمک به اقتصاد خانواده ، ایفا می کنند . و به این ترتیبنقش خود را در کمک به اقتصاد خانواده ، ایفا می کنند . و به این ترتیب  ،،با مادر و دیگر زنان خانوادهبا مادر و دیگر زنان خانواده

رد ساال ، همانناد عروساک    رد ساال ، همانناد عروساک    داری بچه های خُداری بچه های خُ  دیگر همراه است . آنان ضمن نگهدیگر همراه است . آنان ضمن نگه  دختران روستایی با یکدختران روستایی با یکدر میان در میان 

                      تماایزی باین کاار در خاناه ، مزرعاه یاا باازی وجاود نادارد .         تماایزی باین کاار در خاناه ، مزرعاه یاا باازی وجاود نادارد .           آن هاآن هازنده با آنان بازی می کنند . در واقع ، برای زنده با آنان بازی می کنند . در واقع ، برای 

بازی در میاان  بازی در میاان    یی  لذا دامنهلذا دامنه  است؛است؛  دارداررریشتری برخویشتری برخوهای بهای ب  از آزادیاز آزادیهای پسران روستایی در مقایسه با دختران های پسران روستایی در مقایسه با دختران   بازیبازی

مانند دخترها ، از مانند دخترها ، از   م است؛ زیرا پسرها هکم است؛ زیرا پسرها هکا در بین آنان نیز کار و بازی توأا در بین آنان نیز کار و بازی توأامام  تر و تنوع بازی بیشتر است،تر و تنوع بازی بیشتر است،  آنان وسیعآنان وسیع

سنین کک ، نقشی در اقتصاد خانواده بر عهده می گیرند . کودکاان روساتایی ایاران فرصات کمای بارای باازی در        سنین کک ، نقشی در اقتصاد خانواده بر عهده می گیرند . کودکاان روساتایی ایاران فرصات کمای بارای باازی در        

با آن آشنا شدید دارند و از فواید بازی آن طور که باید و شاید بهره مند نمی گردند. این موضاوع  با آن آشنا شدید دارند و از فواید بازی آن طور که باید و شاید بهره مند نمی گردند. این موضاوع    که قبالًکه قبالًمفهومی مفهومی 

بنابراین ، باا  بنابراین ، باا    جامعه شناسی مربوط است؛جامعه شناسی مربوط است؛  که به روان شناسی مربوط باشد ، به روان شناسی اجتماعی یاکه به روان شناسی مربوط باشد ، به روان شناسی اجتماعی یا  بیشتر از آنبیشتر از آن

های متعارف به ویژه بهاره منادی از   های متعارف به ویژه بهاره منادی از     ها و بازیها و بازیخیزخیزست و ست و روستایی ، نه تنها محرومیت از جروستایی ، نه تنها محرومیت از ج  یی  جامعهجامعه  هناارهای هناارهای 

لطمه نمی زند ، بلکه همراه بودن کاار و باازی در ایان جواماع ، نشااط و      لطمه نمی زند ، بلکه همراه بودن کاار و باازی در ایان جواماع ، نشااط و        آن هاآن هاها به سالمت روانی ها به سالمت روانی   اسباب بازیاسباب بازی

یصای از روان شناسای باازی،    یصای از روان شناسای باازی،    )تلخ)تلخشادابی کودکانه آنان را با طراوت و سر زندگی یک محیط پر تالش در مای آمیازد.   شادابی کودکانه آنان را با طراوت و سر زندگی یک محیط پر تالش در مای آمیازد.   

  ((11--66وند، صص وند، صص محمدعلی احمدمحمدعلی احمد

  ::تاثیر هوش تاثیر هوش 

    جاا باه   جاا باه     در ایان در ایان   ..ثیر بگذردثیر بگذردتأتأ  آنآن  تخاب اسباب بازی با استفاده ازتخاب اسباب بازی با استفاده ازبازی و نوع آن ، انبازی و نوع آن ، ان  یی  هوش ممکن است در نحوههوش ممکن است در نحوه

      برخورد کودکان باهوش و کک هوش با بازی و اسباب بازی اشاره می شاود . کودکاان تیاز هاوش ساعی      برخورد کودکان باهوش و کک هوش با بازی و اسباب بازی اشاره می شاود . کودکاان تیاز هاوش ساعی        یی  نحوهنحوه

بتوانند به ابتکاار و ناوآوری دسات بزنناد و قاوای ذهنای خاود را بار آن         بتوانند به ابتکاار و ناوآوری دسات بزنناد و قاوای ذهنای خاود را بار آن           هایی را انتخاب کنند کههایی را انتخاب کنند که  می کنند بازیمی کنند بازی

زیرا خواهان تنوع اند و از تنوع لذت می زیرا خواهان تنوع اند و از تنوع لذت می   کمتری به یک بازی مشغول می شوند؛کمتری به یک بازی مشغول می شوند؛کارگیرند . کودکان باهوشتر مدت کارگیرند . کودکان باهوشتر مدت 

            مایال  مایال    ؛؛های ذهنی و جسمی است می پردازناد های ذهنی و جسمی است می پردازناد هایی که متضمن فعالیتهایی که متضمن فعالیت  برند. کودکان با هوش در سنین باالتر به بازیبرند. کودکان با هوش در سنین باالتر به بازی
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بخش تر می باشد . کودکاان تیاز هاوش باه     بخش تر می باشد . کودکاان تیاز هاوش باه       ب و لذتب و لذتااکلکسیون( برای آنان جذّکلکسیون( برای آنان جذّ= = مورد نظر ) مورد نظر )   ییجمع آوری اشیاجمع آوری اشیا

نیروی بدنی را در حاد زیااد   نیروی بدنی را در حاد زیااد     های انفرادی تمایل نشان می دهند و معموالًهای انفرادی تمایل نشان می دهند و معموالً  های بیشتر ، به اناام بازیهای بیشتر ، به اناام بازی  دلیل تواناییدلیل توانایی

زیارا  زیارا    هاای انفارادی مای پردازناد؛    هاای انفارادی مای پردازناد؛      مانده نیز بیشتر باه باازی  مانده نیز بیشتر باه باازی    نمی کنند . به نظر می رسد که کودکان عقبنمی کنند . به نظر می رسد که کودکان عقب    صرف صرف 

به خوبی در گروه پذیرفته به خوبی در گروه پذیرفته   معموالًمعموالً  ،،کودکان تیز هوش به علت توانایی زیاد و کودکان کک هوش به علت توانایی کککودکان تیز هوش به علت توانایی زیاد و کودکان کک هوش به علت توانایی کک

  نمی شوند. نمی شوند. 

  

  ::تاثیر سن تاثیر سن 

، و وقتای بزرگتار شاد    ، و وقتای بزرگتار شاد    کودک در هر سنی بازی خاصی را می پسندد . نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد کودک در هر سنی بازی خاصی را می پسندد . نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد 

اول کودکی ) تولد تاا  اول کودکی ) تولد تاا  ی ی که چشمانش را بگیرند و با او )) دالی بازی (( کنند لذت می برد . در مرحله که چشمانش را بگیرند و با او )) دالی بازی (( کنند لذت می برد . در مرحله   از ایناز این  ،،میالًمیالً

  صورت صورت   آن هاآن هاهای کودکان بیشتر انفرادی و با هدف شناسایی اندامها و اشیا و چگونگی کاربرد های کودکان بیشتر انفرادی و با هدف شناسایی اندامها و اشیا و چگونگی کاربرد   سه سالگی ( بازیسه سالگی ( بازی

چرخانیدن صدا در دهان، چرخانیدن صدا در دهان،   ،،بی معنیبی معنی  اهه را می توان در تولید صدا و هااهای ظاهراًاهه را می توان در تولید صدا و هااهای ظاهراًمم  66، بازی کودک ، بازی کودک میالًمیالً  می گیرد؛می گیرد؛

  و به کار انداختن دستها برای گرفتن اسباب بازی مشاهده کرد . کودک در این سن پاهاایش را باا دسات    و به کار انداختن دستها برای گرفتن اسباب بازی مشاهده کرد . کودک در این سن پاهاایش را باا دسات      خندیدنخندیدن

  کند و برای به دست آوردن اشیای دور تالش می کند. کند و برای به دست آوردن اشیای دور تالش می کند.   گیرد و رها میگیرد و رها می  میمی

                      قاادر باه فعالیتهاای گروهای نیاز     قاادر باه فعالیتهاای گروهای نیاز       ،،فاردی فاردی   بازی هایبازی هایسالگی ( ، کودکان عالوه بر سالگی ( ، کودکان عالوه بر   11--77کی ) کی ) دوم کوددوم کود  یی  در مرحلهدر مرحله

ولای هرکادام   ولای هرکادام     ساله در یک محل جمع می شوند؛ساله در یک محل جمع می شوند؛  77ی ی الال  11کودکان کودکان   ،،می گردند و همان طور که پیاژه مطرو می کندمی گردند و همان طور که پیاژه مطرو می کند

ولای هایچ کادام    ولای هایچ کادام      یه مای کنناد؛  یه مای کنناد؛  ارج کنیک مخالفت و گرارج کنیک مخالفت و گررا از جمع خرا از جمع خ  آن هاآن هابرای خود بازی می کنند و اگر یکی از برای خود بازی می کنند و اگر یکی از 

  بازی موازی (. بازی موازی (. = = حاضر به اناام بازی گروهی و مشترک نیستند ) حاضر به اناام بازی گروهی و مشترک نیستند ) 

دیگر متماایز مای شاوند و دختاران     دیگر متماایز مای شاوند و دختاران       ها به تدریج به نسبت جنسیت یا سن از یکها به تدریج به نسبت جنسیت یا سن از یک  دوم کودکی ، بازیدوم کودکی ، بازیی ی در مرحله در مرحله 

ها به مرور ها به مرور   اخر این مرحله بازیاخر این مرحله بازیهای دو سه نفری می پردازند. در اوهای دو سه نفری می پردازند. در او  رفته رفته با دختران و پسران با پسران به بازیرفته رفته با دختران و پسران با پسران به بازی

مساتلزم رعایات اصاول و    مساتلزم رعایات اصاول و      آن هاا آن هاا های قاراردادی کاه انااام    های قاراردادی کاه انااام      از حالت انفرادی خارج می شوند و به صورت بازیاز حالت انفرادی خارج می شوند و به صورت بازی

جاای  جاای    ،،های مربوط به کار، یعنای اعماال مانظک و باهادف    های مربوط به کار، یعنای اعماال مانظک و باهادف      مقرراتی است در می آیند. از این به بعد بعضی فعالیتمقرراتی است در می آیند. از این به بعد بعضی فعالیت

های خود به خودی و بی هدف را می گیرند ، با نزدیک شادن کاودک باه    های خود به خودی و بی هدف را می گیرند ، با نزدیک شادن کاودک باه      فعالیتفعالیت  ،،یعنییعنی  بعضی از فعالیتهای بازی؛بعضی از فعالیتهای بازی؛

  او کک می گردد. او کک می گردد.   بازی هایبازی هایدوران بلوغ ، تنوع دوران بلوغ ، تنوع 

  

    ::تاثیر محیطتاثیر محیط

د و محیط فقط در نوع باازی  د و محیط فقط در نوع باازی  کودکان درسراسر دنیا ، در شهر و روستا ، کوه و دشت ، هرجا که باشند بازی می کننکودکان درسراسر دنیا ، در شهر و روستا ، کوه و دشت ، هرجا که باشند بازی می کنن

های شمال و جنوب یک کشور و حتی محله هاای  های شمال و جنوب یک کشور و حتی محله هاای    ی دوکشور ، بلکه بازیی دوکشور ، بلکه بازیهاها  ثیر می گذارد . نه تنها بازیثیر می گذارد . نه تنها بازیتأتأ  آن هاآن ها
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یک شهر نیز باهک تفاوت دارد. فرهنگ هرجامعه در بازی اثر می گذارد و می توان گفت که بازی کودکان به نوعی یک شهر نیز باهک تفاوت دارد. فرهنگ هرجامعه در بازی اثر می گذارد و می توان گفت که بازی کودکان به نوعی 

ادی ادی که افراد از توانایی اقتصاادی زیا  که افراد از توانایی اقتصاادی زیا    فرهنگ آن جامعه است . در منطقه های محروم ، به علت اینفرهنگ آن جامعه است . در منطقه های محروم ، به علت این  یی  نشان دهندهنشان دهنده

سنتی را که نیاز چندانی به سنتی را که نیاز چندانی به   بازی هایبازی هایبرای خرید وسایل و اسباب بازی برای کودکان برخوردار نیستند، آن دسته از برای خرید وسایل و اسباب بازی برای کودکان برخوردار نیستند، آن دسته از 

ی خود اسباب باازی  ی خود اسباب باازی  کودکان یاد می گیرند که براکودکان یاد می گیرند که برا  ،،ابزار و اسباب ندارند به کودکان خود می آموزند. در این جوامعابزار و اسباب ندارند به کودکان خود می آموزند. در این جوامع

  دلچسبی برای این قبیل کودکان می شود. دلچسبی برای این قبیل کودکان می شود.   بسازند. این تولید و سازندگی نیز بازی و فعالیتبسازند. این تولید و سازندگی نیز بازی و فعالیت

در فضای باز در فضای باز   فضا و مکان و به طور کلی محیط بازی بانوع بازی تناسب دارد، به طوری که فعالیتهای بدنی معموالًفضا و مکان و به طور کلی محیط بازی بانوع بازی تناسب دارد، به طوری که فعالیتهای بدنی معموالً

می توان باه  می توان باه    آن هاآن ها  یی  از جملهاز جمله  ر در بازی بسیارند:ر در بازی بسیارند:ثثهای منزل اناام می گیرد. عوامل مؤهای منزل اناام می گیرد. عوامل مؤ  های فکری در اتاقهای فکری در اتاق  و بازیو بازی

کاودک نیاز   کاودک نیاز     یی  بازی ، زمان ، آزادی عمل کودک ، تشویا والدین و تغذیاه بازی ، زمان ، آزادی عمل کودک ، تشویا والدین و تغذیاه   یی  ، اسباب بازی ، البسه، اسباب بازی ، البسهبازی بازی   نقش هکنقش هک

  نیست.(نیست.(  آن هاآن هابرای پرداختن به تک تک برای پرداختن به تک تک   )که در ایناا ماال کافی)که در ایناا ماال کافیاشاره کرد. اشاره کرد. 

  

    ءءها از نظر اجراها از نظر اجرا  بازیبازی

  ها را از لحاظ چگونگی اجرا به دو نوع تقسیم می کنند : ها را از لحاظ چگونگی اجرا به دو نوع تقسیم می کنند :   بازیبازی

  های فردی  های فردی    . بازی. بازی11

های فردی ، کودک به تنهایی اقدام به بازی می کند و دیگران در بازی او دخالتی ندارند. کودکان کک سان  های فردی ، کودک به تنهایی اقدام به بازی می کند و دیگران در بازی او دخالتی ندارند. کودکان کک سان    بازیبازی  دردر

بازی محرومناد ، باه   بازی محرومناد ، باه     و سال که قادر به ایااد رابطه بادیگران نیستند ، همچنین کودکانی که به هردلیل از داشتن هکو سال که قادر به ایااد رابطه بادیگران نیستند ، همچنین کودکانی که به هردلیل از داشتن هک

هاای  هاای    نیز ممکن اسات باه باازی   نیز ممکن اسات باه باازی     ،،پیشرفته یا عقب مانده اندپیشرفته یا عقب مانده اندبازی انفرادی می پردازند . کودکانی که از نظر هوش ، بازی انفرادی می پردازند . کودکانی که از نظر هوش ، 

البتاه ، چناین   البتاه ، چناین     شاان باشاد،  شاان باشاد،  نند عالمتی برای تشاخیص غیرعاادی بود  د عالمتی برای تشاخیص غیرعاادی بود  می توانمی توان  آن هاآن هافردی روی بیاورند. این رویکرد فردی روی بیاورند. این رویکرد 

زیرا بازی ، که فعالیت اصالی و اساسای کاودک در دوران    زیرا بازی ، که فعالیت اصالی و اساسای کاودک در دوران      شه دلیل غیرعادی بودن کودک نیست؛شه دلیل غیرعادی بودن کودک نیست؛رویکردهایی همیرویکردهایی همی

پرجمعیت متولد پرجمعیت متولد   یی  ، کودکی که در خانواده و محله، کودکی که در خانواده و محله  ست ، تابع امکانات مختلف خانواده است . میالًست ، تابع امکانات مختلف خانواده است . میالًپیش دبستانی اپیش دبستانی ا

های گروهی تمایل پیدا می کند. در صورتی که کودکان های گروهی تمایل پیدا می کند. در صورتی که کودکان   های زیاد به بازیهای زیاد به بازی  بازیبازی  به علت وجود هکبه علت وجود هک  طبیعتاًطبیعتاً  ،،می شودمی شود

انفرادی می پردازناد. از ساوی دیگار ،    انفرادی می پردازناد. از ساوی دیگار ،      بازی هایبازی هایخانواده و محله های کک جمعیت یا کک ارتباط به طور طبیعی به خانواده و محله های کک جمعیت یا کک ارتباط به طور طبیعی به 

، کاودک ممکان   ، کاودک ممکان     مایالً مایالً   ی جمعی نیستند طبیعی تلقی می شاود؛ ی جمعی نیستند طبیعی تلقی می شاود؛ فردی برای کودکانی که هنوز قادر به بازفردی برای کودکانی که هنوز قادر به باز  بازی هایبازی های

فاردی ، باه دلیال    فاردی ، باه دلیال      باازی هاای  باازی هاای    ء خاصی که نظر او را جلب کرده به بازی بپردازد. اصاوالً ء خاصی که نظر او را جلب کرده به بازی بپردازد. اصاوالً است زمان زیادی ،با شیاست زمان زیادی ،با شی

تخیل احتیاج دارند . گااه کودکاان در حاین باازی فاردی ، رفتاار       تخیل احتیاج دارند . گااه کودکاان در حاین باازی فاردی ، رفتاار       ی ی ردازی و قوه ردازی و قوه پپ  ویژگی مربوط خود ، به خیالویژگی مربوط خود ، به خیال

  تخیل و ذهن کودک می شود. تخیل و ذهن کودک می شود.   یی  چندین نفر را تقلید می کنند و این خود موجب تقویت و گسترش قوهچندین نفر را تقلید می کنند و این خود موجب تقویت و گسترش قوه
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  گروهی گروهی   بازی هایبازی های. . 11

رای قواعد و قوانین خاصی رای قواعد و قوانین خاصی دادا  گروهی ، معموالًگروهی ، معموالً  بازی هایبازی هایی هستند که دو یا چند نفر در آن شرکت دارند. ی هستند که دو یا چند نفر در آن شرکت دارند. بازی هایبازی های

گروهی موجب اجتماعی شدن کاودک  گروهی موجب اجتماعی شدن کاودک    بازی هایبازی هایو افراد شرکت کننده ناگزیر به رعایت و اجرای آن قواعدند. و افراد شرکت کننده ناگزیر به رعایت و اجرای آن قواعدند.   ..انداند

سالگی شروع می شوند. گاروه  سالگی شروع می شوند. گاروه  گروهی از سه گروهی از سه   بازی هایبازی هایو کسب مهارت الزم در برخوردهای اجتماعی می شوند .و کسب مهارت الزم در برخوردهای اجتماعی می شوند .

و به زودی از هاک پاشایده   و به زودی از هاک پاشایده   های بازی ناپایدارند های بازی ناپایدارند   د. این قبیل گروهد. این قبیل گروهبازی در این سن حداکیر با سه نفر شکل می گیربازی در این سن حداکیر با سه نفر شکل می گیر

  11یاا  یاا    11، اگر سه کودک ، اگر سه کودک   میالًمیالً    واحد فقط با یک نفر بازی کنند؛واحد فقط با یک نفر بازی کنند؛  زیرا کودکان در این سن می توانند در آنِزیرا کودکان در این سن می توانند در آنِ  می شوند؛می شوند؛

در تماام مادت   در تماام مادت   بیشتر باهک بازی مای کنناد و   بیشتر باهک بازی مای کنناد و     آن هاآن هاساله را کنار هک قرار دهیک ، مشاهده خواهیک کرد که دونفر از ساله را کنار هک قرار دهیک ، مشاهده خواهیک کرد که دونفر از 

کمتر در بازی مشارکت می کند. دلیل آن است که تکرار صاحیح و باه موقاع حرکاات باازی دساته       کمتر در بازی مشارکت می کند. دلیل آن است که تکرار صاحیح و باه موقاع حرکاات باازی دساته         آن هاآن هایکی از یکی از 

خود را برای مدت زیادی باه  خود را برای مدت زیادی باه    یی  جمعی برای کودکان این سن کار مشکلی است . به عالوه ، آنان نمی توانند توجهجمعی برای کودکان این سن کار مشکلی است . به عالوه ، آنان نمی توانند توجه

در سنین باالتر بیشتر می شاود و گاروه باازی نیاز     در سنین باالتر بیشتر می شاود و گاروه باازی نیاز     های بازی های بازی   یک موضوع خاص معطوف دارند. تعداد افراد گروهیک موضوع خاص معطوف دارند. تعداد افراد گروه

  نفر مای رسادکه مای توانناد بارای مادتی      نفر مای رسادکه مای توانناد بارای مادتی        55یا یا   44سالگی ، جمع بازیکنان یک گروه به سالگی ، جمع بازیکنان یک گروه به   55، در ، در   پایدارتر است . میالًپایدارتر است . میالً

جمعی بارای کودکاان امکاان پاذیرتر     جمعی بارای کودکاان امکاان پاذیرتر       بازی هایبازی هایزیرا در این سنین رعایت قوانین زیرا در این سنین رعایت قوانین   بیشتر به بازی خود ، ادامه دهند؛بیشتر به بازی خود ، ادامه دهند؛

  باازی هاای  باازی هاای  توانایی توجه به موضوع خاصی را برای مدت بیشتر کسب کرده اناد. کودکاان از طریاا    توانایی توجه به موضوع خاصی را برای مدت بیشتر کسب کرده اناد. کودکاان از طریاا    است و آنان است و آنان 

                        ، وقتای کودکاان   ، وقتای کودکاان     مایالً مایالً ند و باه ایان نظرهاا توجاه مای کنناد؛       ند و باه ایان نظرهاا توجاه مای کنناد؛       ای دیگران آگاه می گردای دیگران آگاه می گردهه  گروهی از نظر و خواستهگروهی از نظر و خواسته

های ساختمان باه توافاا   های ساختمان باه توافاا     مورد ویژگیمورد ویژگیمی خواهند به طور دسته جمعی یک بلوک ساختمانی بسازند ، اول باید در می خواهند به طور دسته جمعی یک بلوک ساختمانی بسازند ، اول باید در 

پیش بردن بازی موافا نباشاد ، از راه دیگاری   پیش بردن بازی موافا نباشاد ، از راه دیگاری   ی ی برسند ، سپس بین خودشان تقسیک کار کنند. اگر کودکی با نحوه برسند ، سپس بین خودشان تقسیک کار کنند. اگر کودکی با نحوه 

که گروه کودک ناموافا را برای ادامه بازی متقاعد می ساازد یاا   که گروه کودک ناموافا را برای ادامه بازی متقاعد می ساازد یاا     که جاذبه بیشتری دارد بازی را پیش می برد یا اینکه جاذبه بیشتری دارد بازی را پیش می برد یا این

ازی را ترک کند و به تنهایی به بازی دلخواه خود بپردازد. برای اناام بازی گروهای ، دعاوت   ازی را ترک کند و به تنهایی به بازی دلخواه خود بپردازد. برای اناام بازی گروهای ، دعاوت   از او می خواهد که باز او می خواهد که ب

های ناموافا به سازش و مصالحه ضروری است . اگر قرار باشد بازی گروهای اداماه یاباد ، گاروه بایاد      های ناموافا به سازش و مصالحه ضروری است . اگر قرار باشد بازی گروهای اداماه یاباد ، گاروه بایاد        بازیبازی  هکهک

ها و تقسیک نقاش  ها و تقسیک نقاش    ل تعارضل تعارضبتواند تضادهای ایاادشده را حل کند و رضایت خاطر اکیر کودکان را فراهک آورد. حبتواند تضادهای ایاادشده را حل کند و رضایت خاطر اکیر کودکان را فراهک آورد. ح

مبتنی برتقسیک نقش ممکن اسات موضاوعی   مبتنی برتقسیک نقش ممکن اسات موضاوعی     بازی هایبازی هایآگاهی اجتماعی را درمیان کودکان افزایش می دهد. گرچه آگاهی اجتماعی را درمیان کودکان افزایش می دهد. گرچه 

اماا امکاان دارد کودکاان را بارای اطاعات از گاروه و کاار        اماا امکاان دارد کودکاان را بارای اطاعات از گاروه و کاار          های کودکانه باشاند؛  های کودکانه باشاند؛    برای بروز تعارضات و مخالفتبرای بروز تعارضات و مخالفت

قابل از اهمیت قابل از اهمیت های مبتنی براعمال متهای مبتنی براعمال مت  نمایند. در تقسیک نقش ، نقشنمایند. در تقسیک نقش ، نقش  بادیگران برای تاربه موفقیت آمیز بازی تشویابادیگران برای تاربه موفقیت آمیز بازی تشویا

، در یک گروه ، کودک ممکن است نقش فروشندگی در مغازه را باازی کناد و منتظار    ، در یک گروه ، کودک ممکن است نقش فروشندگی در مغازه را باازی کناد و منتظار      میالًمیالً  زیادی برخورداراست؛زیادی برخورداراست؛

مشتری بماند یا دختری نقش مادر را در حال مراقبت از بچه و همسرش بازی کند و همچنین ایفاگر نقش مراقبت مشتری بماند یا دختری نقش مادر را در حال مراقبت از بچه و همسرش بازی کند و همچنین ایفاگر نقش مراقبت 

و و   یتیتباازی گروهای جاذاب   باازی گروهای جاذاب     ،،ها تفاهک داشته باشاند ها تفاهک داشته باشاند   از خانه و رسیدگی به امور منزل باشد. اگر بازی کنندگان نقشاز خانه و رسیدگی به امور منزل باشد. اگر بازی کنندگان نقش

متماایز  متماایز    های بازی کاامالً های بازی کاامالً   پیش از نوجوانی ، گروهپیش از نوجوانی ، گروه  یی  دورهدوره  ،،یعنییعنی  آخر کودکی؛آخر کودکی؛  یی  د داشت . در دورهد داشت . در دورهخواهخواهموفقیت موفقیت 

ازی اهمیت می یاباد باه طاوری کاه فعالیتهاای      ازی اهمیت می یاباد باه طاوری کاه فعالیتهاای      رهبری برهبری ب  گروه هاگروه هابازی دوره های قبل است . در این بازی دوره های قبل است . در این   گروه هایگروه هایاز از 

هاای بارون   هاای بارون     بازی با رهبری کودکی که از نظر بدنی قویتر یا از لحاظ سنی بزرگتر است و همچناین دارای ویژگای  بازی با رهبری کودکی که از نظر بدنی قویتر یا از لحاظ سنی بزرگتر است و همچناین دارای ویژگای  
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ی ی گروهای مرحلاه   گروهای مرحلاه     باازی هاای  باازی هاای  شرکت در شرکت در   اناام می گیرد.اناام می گیرد.  ،،گرایی است و از نظر هوش باالتر از متوسط می باشدگرایی است و از نظر هوش باالتر از متوسط می باشد

هایی فاراهک مای آیاد کاه در     هایی فاراهک مای آیاد کاه در       ودکان است . در بازی جمعی ، برای کودکان فرصتودکان است . در بازی جمعی ، برای کودکان فرصتمهمی از رشد اجتماعی برای کمهمی از رشد اجتماعی برای ک

کنار همساالن خود ، در بازی مشترک و مورد عالقه ، شرکت جویند و در اناام بازی شرکت فعال داشته باشاند و  کنار همساالن خود ، در بازی مشترک و مورد عالقه ، شرکت جویند و در اناام بازی شرکت فعال داشته باشاند و  

قاوانین  قاوانین  های مبتنی برهدف ، بروز دهند و به اهمیت کارگروهی و رعایات قواعاد و   های مبتنی برهدف ، بروز دهند و به اهمیت کارگروهی و رعایات قواعاد و     احساسات خود را در فعالیتاحساسات خود را در فعالیت

  جمعی پی ببرند.جمعی پی ببرند.

  

  ::انواع بازی انواع بازی     
  

  و باید مورد نظر قرار گیرد. هدف دارو باید مورد نظر قرار گیرد. هدف دارهای مهک بازی است، های مهک بازی است،   ، یکی از ویژگی، یکی از ویژگیهدف دار بودنهدف دار بودن  ::در تعریف بازی گفتیکدر تعریف بازی گفتیک

بودن به معنی آن نیست که کودک خود از قبل به طور آگاهانه هدفی را انتخاب کرده و به دنبال آن به نوع خاصای  بودن به معنی آن نیست که کودک خود از قبل به طور آگاهانه هدفی را انتخاب کرده و به دنبال آن به نوع خاصای  

چه را کاه آگااه یاا ناخودآگااه در درون خاود دارد باه       چه را کاه آگااه یاا ناخودآگااه در درون خاود دارد باه         بلکه منظور این است که کودک آنبلکه منظور این است که کودک آن  ..ورزدورزداز بازی مبادرت از بازی مبادرت 

نی فرافکنی یا درون فکنی می کند. نی فرافکنی یا درون فکنی می کند. صورت بازی درآورده و مقاصد و امیال خود را برای کسب لذت یا پاالیش رواصورت بازی درآورده و مقاصد و امیال خود را برای کسب لذت یا پاالیش روا

د که اندام او را به فعالیت وا د که اندام او را به فعالیت وا ی می پردازی می پردازبازی هایبازی هایکودک برای جلوگیری از افسردگی و خمودگی به کودک برای جلوگیری از افسردگی و خمودگی به   ،،به عنوان میالبه عنوان میال

یاها و تخیالت روکرده و یاها و تخیالت روکرده و ن آرزوها و امیال خود به دنیای رؤن آرزوها و امیال خود به دنیای رؤدارد و شادی و نشاط برای او به ارمغان آورد . برای بیادارد و شادی و نشاط برای او به ارمغان آورد . برای بیا

خود را سرگرم می کند. و سراناام برای ساخت شخصیت و پیدا کاردن نقاش ماورد عالقاه     خود را سرگرم می کند. و سراناام برای ساخت شخصیت و پیدا کاردن نقاش ماورد عالقاه       ،،با بازی های تخیلیبا بازی های تخیلی

  یل نشان می دهد. یل نشان می دهد. تقلیدی تماتقلیدی تما  بازی هایبازی هایخود به خود به 

قاوای ذهنای ،   قاوای ذهنای ،   ی ی باافزایش توجه دست اندرکاران آموزش و پرورش به ارزش بازی در شکل گیاری هماه جانباه    باافزایش توجه دست اندرکاران آموزش و پرورش به ارزش بازی در شکل گیاری هماه جانباه    

وجاه  وجاه  یه پاردازان و ت یه پاردازان و ت ررانواع بازی با تقسیمات گوناگون براساس باورهای نظانواع بازی با تقسیمات گوناگون براساس باورهای نظ  ،،جسمی ، اجتماعی و شخصیتی کودکجسمی ، اجتماعی و شخصیتی کودک

        مطارو مطارو   ،،جا به چند نوع که گویای توافا همگانی اسات جا به چند نوع که گویای توافا همگانی اسات   و شده است که ما در اینو شده است که ما در اینمطرمطربه برخی از جنبه ها، به برخی از جنبه ها،   آن هاآن ها

  می نماییک .می نماییک .

  

  ::بازی های جسمي بازی های جسمي     
  

اوقااتی را باه   اوقااتی را باه     ،،انرژی ( اضافی بدن خود و یا رهایی از خمودگی و خستگیانرژی ( اضافی بدن خود و یا رهایی از خمودگی و خستگی= = ) )   ییکودک برای خارج ساختن نیروکودک برای خارج ساختن نیرو

  ی این نوع باازی را  ی این نوع باازی را  ریشه تاریخریشه تاریخ  ..ترین انواع بازی استترین انواع بازی است  جسمی اختصاص می دهد . این بازی از قدیمیجسمی اختصاص می دهد . این بازی از قدیمی  بازی هایبازی های

در نشساتن ،  در نشساتن ،    میل استفاده از سر ، تنه و اعضامیل استفاده از سر ، تنه و اعضا  می توان به دوران ماقبل تاریخ رساند . این بازی برای رشد جسمانیمی توان به دوران ماقبل تاریخ رساند . این بازی برای رشد جسمانی

چهاردست و پا رفتن ، ایستادن ، دویدن ، باال رفتن از پله ، پریدن ، پرتاب کردن و ضربه زدن و .... اهمیت زیاادی  چهاردست و پا رفتن ، ایستادن ، دویدن ، باال رفتن از پله ، پریدن ، پرتاب کردن و ضربه زدن و .... اهمیت زیاادی  

از قدرت ، چاابکی و همااهنگی اساتفاده    از قدرت ، چاابکی و همااهنگی اساتفاده      آن هاآن هاپرتحرکی است که کودک باید در پرتحرکی است که کودک باید در دارد و شامل بازی های خشن و دارد و شامل بازی های خشن و 

  کند. کند. 
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  ::بازی های تقلیدیبازی های تقلیدی
    

اعمال تکراری دیگران از ویژگی های مهک رشد سمبولیک اجتمااعی و  اعمال تکراری دیگران از ویژگی های مهک رشد سمبولیک اجتمااعی و    یی  تقلید نوزادان و کودکان بعد از مشاهدهتقلید نوزادان و کودکان بعد از مشاهده  

هده کرده و قادر باه تشاخیص و تکارار    هده کرده و قادر باه تشاخیص و تکارار    شناختی به شمار می رود. بازی تقلیدی نشان می دهد کودک کاری را مشاشناختی به شمار می رود. بازی تقلیدی نشان می دهد کودک کاری را مشا

بازی تقلیدی چیزی را کاه کاودک باه ویاژه در زمیناه هاای       بازی تقلیدی چیزی را کاه کاودک باه ویاژه در زمیناه هاای         ..به همین دلیل تاحدودی دارای مفهوم استبه همین دلیل تاحدودی دارای مفهوم است  ،،آن شدهآن شده

اجتماعی و فرهنگی روزمره در اطراف خود می بیند و می شنود نشان می دهد. پس بهترین سارآغاز ایفاا و تقلیاد    اجتماعی و فرهنگی روزمره در اطراف خود می بیند و می شنود نشان می دهد. پس بهترین سارآغاز ایفاا و تقلیاد    

پارواز باا   پارواز باا   به طور میال راندن اتومبیال ،  به طور میال راندن اتومبیال ،  کودک است؛ کودک است؛   خارج از توان جسمیخارج از توان جسمی  آن هاآن هااستفاده از برخی از استفاده از برخی از   ،،یعنییعنی  ؛؛نقشنقش

اماا کاودک بارای    اماا کاودک بارای      ؛؛به علت خطرهای جسمی دور از دسترس کاودک هساتند  به علت خطرهای جسمی دور از دسترس کاودک هساتند    هواپیما ، دستکاری اشیای برقی و ...هواپیما ، دستکاری اشیای برقی و ...

جاا  جاا    ایان ایان   را دارد. دررا دارد. در  آن هاا آن هاا و درنتیاه تمااس و برخاورد باا   و درنتیاه تمااس و برخاورد باا     آن هاآن هاارضای حس کناکاوی خود تمایل به آشنایی باارضای حس کناکاوی خود تمایل به آشنایی با

سوار بارآن شاده و باه    سوار بارآن شاده و باه      ،،تکه ای چوب بر می داردتکه ای چوب بر می دارد  ..نمادی رو می کندنمادی رو می کند  بازی هایبازی هایکودک جهت حل مشکل خود به کودک جهت حل مشکل خود به 

های خالی خود فرمان خیالی ماشین را به هرجهت می های خالی خود فرمان خیالی ماشین را به هرجهت می   گوشه و کنار می رود . بر روی صندلی می نشیند و بادستگوشه و کنار می رود . بر روی صندلی می نشیند و بادست

؛ ؛ دهان خاود صادای باوق را در مای آورد    دهان خاود صادای باوق را در مای آورد      بابا  ..ترمز گرفته استترمز گرفته است  ،،یعنییعنی  ؛؛گرداند. با پای خود به صندلی فشار می دهدگرداند. با پای خود به صندلی فشار می دهد

خطر برخورد با ماشین می کند. باتکه ای چوب صدای رگبار مسلسل را تقلیاد مای   خطر برخورد با ماشین می کند. باتکه ای چوب صدای رگبار مسلسل را تقلیاد مای     یی  ن پیاده را متوجهن پیاده را متوجهیعنی عابرایعنی عابرا

کند و نشان می دهد چگونه دشمنان را تارومار کرده است . کودک تمام آرزوهاای خاود را باا اساتفاده از وساایل      کند و نشان می دهد چگونه دشمنان را تارومار کرده است . کودک تمام آرزوهاای خاود را باا اساتفاده از وساایل      

های بازی درمانی است . اگرچه ایان  های بازی درمانی است . اگرچه ایان    بیرون فرا می افکند. و این خود یکی از بهترین راهبیرون فرا می افکند. و این خود یکی از بهترین راه  نمادی و از طریا بازی بهنمادی و از طریا بازی به

اما پرورش نیروی ذهنی کودک در آن بی اندازه مورد توجاه قارار   اما پرورش نیروی ذهنی کودک در آن بی اندازه مورد توجاه قارار     ؛؛از بازی مقدار زیادی از واقعیت دور استاز بازی مقدار زیادی از واقعیت دور است  ،،نوعنوع

  می گیرد. می گیرد. 

  

  ::بازی های تخیلي بازی های تخیلي 

  

ری چندان پیشرفتی نکرده است که بتواند تصاورات ذهنای   ری چندان پیشرفتی نکرده است که بتواند تصاورات ذهنای   کودک در سال های اولیه زندگی خود ازلحاظ رشد فککودک در سال های اولیه زندگی خود ازلحاظ رشد فک

هرآن چه را مشاهده کند درک می کند و دنیای فراسوی دنیای هرآن چه را مشاهده کند درک می کند و دنیای فراسوی دنیای   ،،یعنییعنی  ؛؛داشته باشد . لذا دنیای او دنیای عینیت استداشته باشد . لذا دنیای او دنیای عینیت است

قادرت ذهنای کاودک را    قادرت ذهنای کاودک را      ،،عینیتش برای او متصور نیست . تاربیات کودک از طریا بازی وتماس با دنیای خاارج عینیتش برای او متصور نیست . تاربیات کودک از طریا بازی وتماس با دنیای خاارج 

            ،،پرورش می دهد و به تدریج همگام با افزایش سن به مفاهیک پی می برد . بعدها این مفاهیک می توانناد در غیااب  پرورش می دهد و به تدریج همگام با افزایش سن به مفاهیک پی می برد . بعدها این مفاهیک می توانناد در غیااب  

مفااهیک کاودک افازوده شاود. مهاارت او در برقاراری       مفااهیک کاودک افازوده شاود. مهاارت او در برقاراری       ی ی کودک را باجهان خارج پیوند دهند. هراندازه برگنایناه  کودک را باجهان خارج پیوند دهند. هراندازه برگنایناه  

  این رشد را به وضوو در بازی های کالمی خود منعکس می کند. این رشد را به وضوو در بازی های کالمی خود منعکس می کند.   ارتباطات کالمی نیز افزایش می یابد وارتباطات کالمی نیز افزایش می یابد و

دارد . و لذا از این قدرت خود در باازی هاا   دارد . و لذا از این قدرت خود در باازی هاا     ی قویی قویللنیروی تخیّنیروی تخیّ  ،،با جهان خارجبا جهان خارج  خودخودکودک از همان زمان آشنایی کودک از همان زمان آشنایی 

  برای تالی قدرت خالقیات کاودک اسات؛   برای تالی قدرت خالقیات کاودک اسات؛   این نوع بازی ها در حقیقت میدانی این نوع بازی ها در حقیقت میدانی   ..به نحوی مطلوب استفاده می کندبه نحوی مطلوب استفاده می کند

بازی های تخیلی قوی تری انااام خواهاد داد . تفااوت ایان ناوع از      بازی های تخیلی قوی تری انااام خواهاد داد . تفااوت ایان ناوع از        ،،هرچه قدرت تخیلی او قوی تر باشدهرچه قدرت تخیلی او قوی تر باشد  ،،یعنییعنی

چه دیاده و  چه دیاده و    کودک از آنکودک از آن  ،،آن است که در بازی های تقلیدی و نمایشی و حتی نمادیآن است که در بازی های تقلیدی و نمایشی و حتی نمادی  ،،بازی ها با بازی های نمادیبازی ها با بازی های نمادی
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  ،،استفاده از تاربه هاای گذشاته خاود   استفاده از تاربه هاای گذشاته خاود     کودک باکودک با  ،،درحالی که در بازی های تخیلیدرحالی که در بازی های تخیلی  ،،تاربه کرده الگوبرداری می کندتاربه کرده الگوبرداری می کند

  که در سابا برخورد چندانی با آن نداشته است به وجود می آورد. که در سابا برخورد چندانی با آن نداشته است به وجود می آورد.   رارا  رویدادی جدیدرویدادی جدید

به طور کلی بازی های تخیلی ریشه در خالقیت کودک دارند . تخیل کودک به مرور و همگام با رشد ذهنای او از  به طور کلی بازی های تخیلی ریشه در خالقیت کودک دارند . تخیل کودک به مرور و همگام با رشد ذهنای او از  

گفتارهای کودک کشانده می شود. رشد تخیل کودک در گفتارهای کودک کشانده می شود. رشد تخیل کودک در و و   آن هاآن هااستاستدد  یی  بازی ها خارج شده و به صحنهبازی ها خارج شده و به صحنه  یی  مرحلهمرحله

دان ، دان ، این کودکان تبادیل باه هنرمنا   این کودکان تبادیل باه هنرمنا     ،،سالیسالی  هنگام کودکی و از طریا بازی می تواند باعا گردد تا در زندگی بزر هنگام کودکی و از طریا بازی می تواند باعا گردد تا در زندگی بزر 

  د. د. ننن و کاشفانی بزر  شون و کاشفانی بزر  شونویسندگان ،نقاشان ، مخترعانویسندگان ،نقاشان ، مخترعا

، خواهران و والادین و مربیاان مای پاردازد و از     ، خواهران و والادین و مربیاان مای پاردازد و از       کودک به تقلید نقش دوستان ، برادرانکودک به تقلید نقش دوستان ، برادران  ..نزدیک به او هستندنزدیک به او هستند  ،،افرادافراد

نزدیکاان و مربیاان باه    نزدیکاان و مربیاان باه      یی  ایفای نقش این نزدیکان بزر  ترین لذت و تارباه را باه دسات مای آورد. لاذا توجاه      ایفای نقش این نزدیکان بزر  ترین لذت و تارباه را باه دسات مای آورد. لاذا توجاه      

  چگونگی رفتار خود با کودک به ویژه در سنین پیش دبستانی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است . چگونگی رفتار خود با کودک به ویژه در سنین پیش دبستانی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است . 

  

  ::بازی های نمايشيبازی های نمايشي

    

باازی خاود را   باازی خاود را     آن هاا آن هاا   ییهاها  لباسلباس  و استفاده ازو استفاده از  سعی دارند تا با پوشیدنسعی دارند تا با پوشیدن  ،،ساالنساالن  در ضمن تقلید رفتار بزر در ضمن تقلید رفتار بزر کودکان کودکان 

ها و بازی هاای  ها و بازی هاای    یکی از سرگرمییکی از سرگرمی  ،،ساالنساالن  پوشیدن لباس و استفاده از وسایل مخصوص بزر پوشیدن لباس و استفاده از وسایل مخصوص بزر   ..تر نشان دهندتر نشان دهنداقعی اقعی وو

اما میل اما میل   را متحمل می شود؛را متحمل می شود؛  ت زیادیت زیادیکودک زحمکودک زحم  ،،کاربردن این وسایلکاربردن این وسایله ه کودکان است . اگرچه در بکودکان است . اگرچه در ب  یی  مورد عالقهمورد عالقه

ذیرش این زحمت می کند و اجرای عمل به صورت باازی را مناساب   ذیرش این زحمت می کند و اجرای عمل به صورت باازی را مناساب   ی پی پها او را آماده ها او را آماده   به کشف و لمس واقعیتبه کشف و لمس واقعیت

و مطلوب می یابد . کودک خردسالی که همانند پدر یا مادر قلک بردست گرفته ، عینک برچشک گذاشاته و بادقات   و مطلوب می یابد . کودک خردسالی که همانند پدر یا مادر قلک بردست گرفته ، عینک برچشک گذاشاته و بادقات   

ساالن را تقلید ساالن را تقلید   نه تنها کودک نقش بزر نه تنها کودک نقش بزر   ،،نمایشی کودک است که در آننمایشی کودک است که در آن  ایایبازی هبازی هنشانی از نشانی از   ،،مشغول مطالعه استمشغول مطالعه است

  را به نمایش می گذارد.را به نمایش می گذارد.  آن هاآن هاساالن نیز نقش ساالن نیز نقش   می کند بلکه با استفاده از وسایل بزر می کند بلکه با استفاده از وسایل بزر 

اماا  اماا    شی خود نوعی از بازی تقلیدی است؛شی خود نوعی از بازی تقلیدی است؛در حقیقت بازی نمایدر حقیقت بازی نمای  ..تقلیدی و نمایشی باهک مشترکندتقلیدی و نمایشی باهک مشترکند  بازی هایبازی هایاگرچه اگرچه 

در حاالی کاه در باازی نمایشای     در حاالی کاه در باازی نمایشای     ، کودک سعی به تقلید نقاش دارد. ، کودک سعی به تقلید نقاش دارد. جاست که در بازی تقلیدیجاست که در بازی تقلیدی  ایناینظریف ظریف   یی  نکتهنکته

کودک عالوه بر تقلید نقش ، انتظار خود از آن نقش را نیز بیان می دارد. به طور میال هرگااه کاودک دارای پادری    کودک عالوه بر تقلید نقش ، انتظار خود از آن نقش را نیز بیان می دارد. به طور میال هرگااه کاودک دارای پادری    

انتظاار  انتظاار    ،،در بازی نمایشیدر بازی نمایشی  امااما  ؛؛کودک در بازی تقلیدی خود سخت گیر و مستبد می شودکودک در بازی تقلیدی خود سخت گیر و مستبد می شود  ،،سخت گیر و مستبد باشدسخت گیر و مستبد باشد

  محبت و همدردی پدر با فرزند را منعکس می کند. محبت و همدردی پدر با فرزند را منعکس می کند. 

بازی نمایشی است . کاه در ایان   بازی نمایشی است . کاه در ایان     ،،بهترین بازی که در آن احساسات ، نیازها و عواطف کودکان می تواند بروز کندبهترین بازی که در آن احساسات ، نیازها و عواطف کودکان می تواند بروز کند

کار ساازی شخصایت خاود همات     کار ساازی شخصایت خاود همات     بازی کودک فرصت می یابد تا شخصیت درونی خود را بیرون بریزد و به آشا بازی کودک فرصت می یابد تا شخصیت درونی خود را بیرون بریزد و به آشا 

قادراسات بسایاری از   قادراسات بسایاری از   زیرا بدین وسایله او زیرا بدین وسایله او   ؛؛لی خرسند استلی خرسند استخیخی  ،،ه بازی می کنده بازی می کندننححکه روی صکه روی ص  . کودک از این. کودک از اینگماردگمارد

ظااهر  ظااهر  سااالن نشاان دهاد و   سااالن نشاان دهاد و     آن جا برای بزر آن جا برای بزر و با الفاظ بیان کند در و با الفاظ بیان کند در   ،،نمی تواند به زبان آوردنمی تواند به زبان آورد  چیزها را که احتماالًچیزها را که احتماالً

  سازد . سازد . 
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    ::  بازی های نمادیبازی های نمادی
  

تقلیدی و نمایشی با استفاده از وسایل موجود به برون فکنی یا درون فکنی امیال تقلیدی و نمایشی با استفاده از وسایل موجود به برون فکنی یا درون فکنی امیال   کودک در هنگام اناام بازی هایکودک در هنگام اناام بازی های

و خواست های خود می پردازد و از این طریا به لذتی درونی و برونی دست یافته و خود را از قید تنش هاا رهاا   و خواست های خود می پردازد و از این طریا به لذتی درونی و برونی دست یافته و خود را از قید تنش هاا رهاا   

واقعای موجاود در   واقعای موجاود در   و وساایل  و وساایل    کودک سعی دارد به اشیاکودک سعی دارد به اشیا  --تقلیدی و نمایشی تقلیدی و نمایشی   ––  بازی هابازی هامی سازد . در هر دوی این می سازد . در هر دوی این 

اما بسیاری از اوقات محدودیت ها مانع دست یاابی  اما بسیاری از اوقات محدودیت ها مانع دست یاابی    ا آن وسایل به بازی مبادرت ورزد؛ ا آن وسایل به بازی مبادرت ورزد؛ محیط خود دست یافته و بمحیط خود دست یافته و ب

  کودک به ابزار و وسایلی است که در بازی به آن نیاز دارد . این محدودیت دامنه وسیعی را شامل می شوند. کودک به ابزار و وسایلی است که در بازی به آن نیاز دارد . این محدودیت دامنه وسیعی را شامل می شوند. 

  

  ::  بازی های قانونمندبازی های قانونمند
  

مشارکت ، دادوستد ، بازی جوانمردانه ، دقت برطبا نتاایج  مشارکت ، دادوستد ، بازی جوانمردانه ، دقت برطبا نتاایج    یی  سطوحی از شناخت دربارهسطوحی از شناخت درباره  مندمند  در بازی های قانوندر بازی های قانون

کوچاک در  کوچاک در    گروه هایگروه هایسالگی آغاز می شود. کودکان در سالگی آغاز می شود. کودکان در   11از حدود از حدود   در نظر گرفته می شود. بازی قانونمند معموالًدر نظر گرفته می شود. بازی قانونمند معموالً

سااالن  سااالن    زرگتر و بزر زرگتر و بزر گروهی که چالش های رقابتی در کودکان بگروهی که چالش های رقابتی در کودکان ب  بازی هایبازی هایتعیین قانون بازی همکاری می کنند . تعیین قانون بازی همکاری می کنند . 

  موضوعی برای قوانین هستند. موضوعی برای قوانین هستند.   ،،ایااد می کنندایااد می کنند

  

    و آموزشي :و آموزشي :  بازی های قرآنيبازی های قرآني
  

خواهیک دید دنیای پاک و کودکانه ی آنان از دنیای باازی و تحارک   خواهیک دید دنیای پاک و کودکانه ی آنان از دنیای باازی و تحارک     ،،هرگاه به کودکان ودنیای شاد آنان توجه کنیکهرگاه به کودکان ودنیای شاد آنان توجه کنیک

            تااریخی و جغرافیاایی باه باازی    تااریخی و جغرافیاایی باه باازی      کودکان در همه جای دنیاا و باشارایط مختلاف فرهنگای ،    کودکان در همه جای دنیاا و باشارایط مختلاف فرهنگای ،      یی  جدا نیست . همهجدا نیست . همه

  آنان متفاوت است . آنان متفاوت است .   بازی هایبازی هایمندند فقط شکل مندند فقط شکل ه ه عالقعالق

وافر کودکان به بازی استفاده کرده و بسیاری از نکات دینای ، اخالقای و   وافر کودکان به بازی استفاده کرده و بسیاری از نکات دینای ، اخالقای و     یی  قرآن نیز باید از عالقهقرآن نیز باید از عالقه  انانمربیمربی  ،،بنابراینبنابراین

  حتی مرور سوره ها را برای کودکان از طریا بازی اجرا کنند. حتی مرور سوره ها را برای کودکان از طریا بازی اجرا کنند. 

  . .   استاسترآنی به دالیل زیر برای کودکان جالب و جذاب رآنی به دالیل زیر برای کودکان جالب و جذاب بازی های قبازی های ق

  عاشا بازی و تحرک هستند؛عاشا بازی و تحرک هستند؛  اًاًکودکان ذاتکودکان ذات. . 33

و سااخته و آماوزش را بارای آناان     و سااخته و آماوزش را بارای آناان     متناوع و مفارّ  متناوع و مفارّ    آن هاا آن هاا تمرین و مرور را برای تمرین و مرور را برای ، ، بازی های قرآنی فرآیند تکراربازی های قرآنی فرآیند تکرار  --

  و رضایت بخش تر می کند؛و رضایت بخش تر می کند؛  ترتردلپذیردلپذیر

  باازی هاای اکتشاافی مای تواناد باشاد،      باازی هاای اکتشاافی مای تواناد باشاد،      فعال و پرتحرک و هک در قالب فعال و پرتحرک و هک در قالب   یی  مرهمرهچون بازی های قرآنی هک در زُچون بازی های قرآنی هک در زُ. . 11

  برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود . برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود .   آن هاآن هااجرای اجرای 

  کرار و مرور آیاات طراحای شاده اسات؛    کرار و مرور آیاات طراحای شاده اسات؛    فقط برای تفقط برای ت  ،،باید متوجه بود بازی های قرآنی طراحی شده در این نوشتهباید متوجه بود بازی های قرآنی طراحی شده در این نوشته

که به شکل بازی اسات  که به شکل بازی اسات    موردنظر را به دلیل آنموردنظر را به دلیل آن  یی  لهلهی مسأی مسأکودکان یادگیرکودکان یادگیر  اوالًاوالً  ،،م با بازی باشدم با بازی باشدرا اگر آموزش توأرا اگر آموزش توأزیزی
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مربی قرآن کودک ابتادا  مربی قرآن کودک ابتادا    ،،بنابراینبنابراین  الزم خواهد بود؛الزم خواهد بود؛  ،،زش آن مطلبزش آن مطلبزمان زیادی برای آموزمان زیادی برای آمو  ثانیاًثانیاً  ..زیاد جدی نمی گیرندزیاد جدی نمی گیرند

قرآنای را  قرآنای را    باازی هاای  باازی هاای  باید با بازی های کودکانه ، انواع بازی و همچنین روان شناسی باازی آشانا شاود و ساپس     باید با بازی های کودکانه ، انواع بازی و همچنین روان شناسی باازی آشانا شاود و ساپس     

  و شود. و شود. تا تالوت و بازخوانی قرآن برای کودکان مفرّتا تالوت و بازخوانی قرآن برای کودکان مفرّ  باشد،باشد،  آن هاآن های خودش قادر به طراحی ی خودش قادر به طراحی سد و حتسد و حتبشنابشنا

دنیای کودک هماان دنیاای باازی ،    دنیای کودک هماان دنیاای باازی ،      ،،کهکه  چراچرا  ؛؛شان محروم کنیکشان محروم کنیکمان را از دنیای کودکی مان را از دنیای کودکی ازطرفی ماحا نداریک کودکانازطرفی ماحا نداریک کودکان

نکاات اخالقای و قرآنای    نکاات اخالقای و قرآنای    ، ، مفاهیک دینای مفاهیک دینای   بنابراین اگر بخواهیک کودکی را بابنابراین اگر بخواهیک کودکی را با  ک ، شادی ، شعر ، قصه و ... است؛ک ، شادی ، شعر ، قصه و ... است؛تحرتحر

وی نزدیاک سااخته و از   وی نزدیاک سااخته و از     یی  لکاه بایاد خاود را باه دنیاای کودکاناه      لکاه بایاد خاود را باه دنیاای کودکاناه      بب. . آشنا کنیک نباید کودکی اش را از او بگیاریک آشنا کنیک نباید کودکی اش را از او بگیاریک 

                        لاذا اگار   لاذا اگار     ودک باه پدیاده هاا و اماور نگااه کارد؛      ودک باه پدیاده هاا و اماور نگااه کارد؛      فعالیتهای دلخواه او استفاده کنیک .درواقع بایاد از زاویاه دیاد کا    فعالیتهای دلخواه او استفاده کنیک .درواقع بایاد از زاویاه دیاد کا    

نه تنهاا بچاه هاا را از دنیاای کودکاناه شاان       نه تنهاا بچاه هاا را از دنیاای کودکاناه شاان         ،،کنیککنیک  آن هاآن ها  یی  تربیتی خویش را منطبا بادنیای کودکانهتربیتی خویش را منطبا بادنیای کودکانههای های   فعالیتفعالیت

  های آنان را سمت و سوی میبتی بخشیده ایک . های آنان را سمت و سوی میبتی بخشیده ایک .   محروم نکرده ایک بلکه تربیت و فعالیتمحروم نکرده ایک بلکه تربیت و فعالیت

طراحی کرد کاه باا   طراحی کرد کاه باا     ی رای رابازی هایبازی هایمی توان می توان   میالًمیالًاستفاده کرد؛ استفاده کرد؛   بازی هابازی هاقرآنی می توان از انواع قرآنی می توان از انواع   بازی هایبازی هایدر طراحی در طراحی 

بتی بتی ی رقاا ی رقاا ی را کاه جنباه   ی را کاه جنباه   بازی هایبازی هایهای جسمانی مانند : دویدن ، پریدن ، پازدن و ... همراه باشد. همچنین های جسمانی مانند : دویدن ، پریدن ، پازدن و ... همراه باشد. همچنین   فعالیتفعالیت

قانونمند مورد توجاه قارار داد. اساتفاده از    قانونمند مورد توجاه قارار داد. اساتفاده از      بازی هایبازی هایدارد و یا به صورت مسابقه اجرا می شود همراه با معیارهای دارد و یا به صورت مسابقه اجرا می شود همراه با معیارهای 

    باازی هاا  باازی هاا  زیراکودک از طریا ایان گوناه   زیراکودک از طریا ایان گوناه     ی بسیارمناسب است؛ی بسیارمناسب است؛قرآنقرآن  زی هایزی هایباباتقلیدی هک برای طراحی تقلیدی هک برای طراحی   بازی هایبازی های

  انانیا یا می تواند شیوه صحیح تالوت آیات را از مربی و یا سایر کودکان در کک ترین زماان بیااموزد . بهتار اسات مربّ    می تواند شیوه صحیح تالوت آیات را از مربی و یا سایر کودکان در کک ترین زماان بیااموزد . بهتار اسات مربّ    

دارند که دارند که   زیرا بچه ها دوستزیرا بچه ها دوست  ؛؛قرآنی با کودکان مشارکت داشته باشندقرآنی با کودکان مشارکت داشته باشند  بازی هایبازی هایدر اجرای در اجرای حتماً حتماً هک هک   انانقرآن خودشقرآن خودش

مربی آنان نیز در جریان بازی آنان را همراهی کند و در واقع مربی نیز جزو بازیکنان باشد. بیشر بازی هاای قرآنای   مربی آنان نیز در جریان بازی آنان را همراهی کند و در واقع مربی نیز جزو بازیکنان باشد. بیشر بازی هاای قرآنای   

  سابب تقویات  سابب تقویات    ،،به شکل گروهی و دسته جمعی اجرا می شود که این امر می تواند عالوه برمرور سوره های قرآنیبه شکل گروهی و دسته جمعی اجرا می شود که این امر می تواند عالوه برمرور سوره های قرآنی

قرآنی که قرآنی که   بازی هایبازی هایدیگران و... شود . در دیگران و... شود . در   به سربردن بابه سربردن با  ولیت پذیری ، چگونگیولیت پذیری ، چگونگیی جمعی، همکاری ، مسؤی جمعی، همکاری ، مسؤ  روحیهروحیه

کاودکی  کاودکی    اگر احیاناًاگر احیاناً  ..بهتر است برنده و بازنده وجود نداشته باشدبهتر است برنده و بازنده وجود نداشته باشد  ،،به صورت رقابتی و مسابقه ای طراحی شده استبه صورت رقابتی و مسابقه ای طراحی شده است

ارتی ارتی قادر به خواندن سوره یا آیه نبود باید به وی فرصت داده شود تا وی بتواند اشتباه خود را اصالو کند . به عبا قادر به خواندن سوره یا آیه نبود باید به وی فرصت داده شود تا وی بتواند اشتباه خود را اصالو کند . به عبا 

باید فرصت یادگیری مناسب را برای این کودکان در نظر گرفت . اگر هک قرار است باه کودکاان پااداش یاا     باید فرصت یادگیری مناسب را برای این کودکان در نظر گرفت . اگر هک قرار است باه کودکاان پااداش یاا       ،،دیگردیگر

  کودکان تعلا گیرد. کودکان تعلا گیرد. ی ی ین جایزه به همه ین جایزه به همه ااجایزه ای داده شود بهتر است جایزه ای داده شود بهتر است 

ی کاه کاودک   ی کاه کاودک   باه گوناه ا  باه گوناه ا    ،،آموزشی دارند باید بسیارشاد و جذاب باشاند آموزشی دارند باید بسیارشاد و جذاب باشاند ی ی که جنبه که جنبه   ایناین  بازی های قرآنی عالوه بربازی های قرآنی عالوه بر

رور رور شاادی و سُا  شاادی و سُا  ، ، بااجرای بازی هک به هدف مربی که همان مرور سوره اسات برساند و هاک از هیااان ، تحارک     بااجرای بازی هک به هدف مربی که همان مرور سوره اسات برساند و هاک از هیااان ، تحارک     

  برخوردار شود. برخوردار شود. 

  

    و آموزشي :و آموزشي :  چندنمونه از بازی های قرآنيچندنمونه از بازی های قرآني

  نام بازی : بشین و پاشونام بازی : بشین و پاشو

  شرح بازیشرح بازی
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  گوید:گوید:  کودکان دایره وار می نشینند و دست هک دیگر را می گیرند. آن گاه مربی میکودکان دایره وار می نشینند و دست هک دیگر را می گیرند. آن گاه مربی می

  ..شکوفه های قرآنیشکوفه های قرآنی

  کودکان : بله.کودکان : بله.

  مربی: قرآن می خوانید؟مربی: قرآن می خوانید؟

  کودکان : بلهکودکان : بله

  مربی: دوستش دارید؟مربی: دوستش دارید؟

  کودکان: بله.کودکان: بله.

  مربی: قرآن اومده.مربی: قرآن اومده.

  کودکان: چی چی آورده؟کودکان: چی چی آورده؟

  مربی: یه سوره ی آسمونیمربی: یه سوره ی آسمونی

  کودکان: به اسک چی؟کودکان: به اسک چی؟

  مربی: به اسک سوره ی )میالً ماعون( بشین و پاشو سوره رو بخونمربی: به اسک سوره ی )میالً ماعون( بشین و پاشو سوره رو بخون

  بلند می شوند، سپس سریع می نشینند آن گاه سوره را می خوانند.بلند می شوند، سپس سریع می نشینند آن گاه سوره را می خوانند.سپس کودکان سپس کودکان 

  

  نام بازی: آب شوید ، یخ شوید.نام بازی: آب شوید ، یخ شوید.

  شرح بازی:شرح بازی:

ای را تاالوت  ای را تاالوت  می خواهاد کاه ساوره    می خواهاد کاه ساوره      آن هاآن هاکودکان با عالمت شروع مربی آهسته حرکت می کنند. سپس مربی از کودکان با عالمت شروع مربی آهسته حرکت می کنند. سپس مربی از 

                      وره ی ماورد نظار را تاالوت   وره ی ماورد نظار را تاالوت   ب شوید! کودکان با سرعت بیش تاری حرکات کارده و سا    ب شوید! کودکان با سرعت بیش تاری حرکات کارده و سا    کنند. سپس می گوید: آکنند. سپس می گوید: آ

  ی می گوید: یخ شوید! کودکان ساکت شده و هایچ حرکتای نمای کنناد. هار کاودکی در حاال       ی می گوید: یخ شوید! کودکان ساکت شده و هایچ حرکتای نمای کنناد. هار کاودکی در حاال       ببمی کنند سپس مرمی کنند سپس مر

حرکت باشد از دور بازی خارج می شود. همین بازی را می توان جهت تمرین و مرور سوره ای دیگر نیاز انااام   حرکت باشد از دور بازی خارج می شود. همین بازی را می توان جهت تمرین و مرور سوره ای دیگر نیاز انااام   

  داد.داد.

  

  نام بازی : بال های پروانهنام بازی : بال های پروانه

  ازی:ازی:شرح بشرح ب

مربی، پروانه هایی را با مقوا تهیه کرده و تعدادی دایره های رنگی را نیز در اختیار کودکان قارار مای دهاد. ساپس     مربی، پروانه هایی را با مقوا تهیه کرده و تعدادی دایره های رنگی را نیز در اختیار کودکان قارار مای دهاد. ساپس     

یک دایره ی کوچاک رنگای را بار    یک دایره ی کوچاک رنگای را بار      مربی نام سوره ای را به کودک می گوید و او به ازای هر آیه ای که می خواندمربی نام سوره ای را به کودک می گوید و او به ازای هر آیه ای که می خواند

شور و شوق پیدا می کنند که هر چه زودتر، زیباتر و بهتار  شور و شوق پیدا می کنند که هر چه زودتر، زیباتر و بهتار    روی بال های پروانه می چسباند. به این ترتیب کودکانروی بال های پروانه می چسباند. به این ترتیب کودکان

  نان لذت بخش هک خواهد بود.نان لذت بخش هک خواهد بود.ترتیب تالوت و تمرین قرآن برای آترتیب تالوت و تمرین قرآن برای آ  بال های پروانه شان را کامل کنند. به اینبال های پروانه شان را کامل کنند. به این
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  نام بازی: گل ها و زنبورهای عسلنام بازی: گل ها و زنبورهای عسل

  شرح بازی:شرح بازی:

ن می نشینند . تعدادی نیز در نقش زنباور  ن می نشینند . تعدادی نیز در نقش زنباور  نقش گل را بر عهده می گیرند و بر روی زمینقش گل را بر عهده می گیرند و بر روی زمی  ،،عداه ای از کودکان کالسعداه ای از کودکان کالس

عسل ظاهر می شوند. مربی زدن مداد بر میز را آغاز می کند. کودکانی که نقش زنبور عسل را بر عهده  دارناد دور  عسل ظاهر می شوند. مربی زدن مداد بر میز را آغاز می کند. کودکانی که نقش زنبور عسل را بر عهده  دارناد دور  

گل می چرخند وهک صدا با هک یکی از سوره های قرآن را تالوت می کنند . با قطاع شادن صادای ماداد مربای ،      گل می چرخند وهک صدا با هک یکی از سوره های قرآن را تالوت می کنند . با قطاع شادن صادای ماداد مربای ،      

گال هاا   گال هاا     هستند ثابت می مانند تا مربی دوباره به میز بزند و باز زنبورهای عسال بار گارد   هستند ثابت می مانند تا مربی دوباره به میز بزند و باز زنبورهای عسال بار گارد     زنبورها در هر حالتی کهزنبورها در هر حالتی که

  ل ها زنبور می شوند و زنبورها گل.ل ها زنبور می شوند و زنبورها گل.بچرخند و ادامه ی سوره را بخوانند سپس با اعالم مربی گبچرخند و ادامه ی سوره را بخوانند سپس با اعالم مربی گ

  

  : بگرد و پیدا کن: بگرد و پیدا کننام بازینام بازی

  شرح بازی:شرح بازی:

مقوایی که از قبل تهیه کرده است می نویساد ساپس   مقوایی که از قبل تهیه کرده است می نویساد ساپس   در این بازی مربی نام مبارک یکی از سوره ها را بر روی گل در این بازی مربی نام مبارک یکی از سوره ها را بر روی گل 

              از کالس بیرون می رود، آن وقات مربای و کودکاان دیگار گال را در گوشاه ای از کاالس پنهاان        از کالس بیرون می رود، آن وقات مربای و کودکاان دیگار گال را در گوشاه ای از کاالس پنهاان        یکی از بچه ها یکی از بچه ها 

می کنند. سپس کودک به کالس فرا خوانده می شود. کودکان دیگر که از قبل توجیه شده اند نام ساوره ای را کاه   می کنند. سپس کودک به کالس فرا خوانده می شود. کودکان دیگر که از قبل توجیه شده اند نام ساوره ای را کاه   

را را   ه شده می خوانند. هر وقت آن کودک به محل پنهان شدن آن گل نزدیک شد کودکان آن سورهه شده می خوانند. هر وقت آن کودک به محل پنهان شدن آن گل نزدیک شد کودکان آن سورهبر روی گل نوشتبر روی گل نوشت

ه تار مای خوانناد. ساوره ی ماذکور را باه       ه تار مای خوانناد. ساوره ی ماذکور را باه       تتسسکه از گل دور شد، سوره را آهکه از گل دور شد، سوره را آههنگامی هنگامی با صدای بلند می خوانند اما با صدای بلند می خوانند اما 

  کند.کند.د تا کودک در آن فاصله گل را پیدا د تا کودک در آن فاصله گل را پیدا رربار تالوت کبار تالوت ک  11تا تا   11نسبت تعداد آیات می توان نسبت تعداد آیات می توان 

  

  ::جايگاه و وظايف والدين در مورد بازی کودک جايگاه و وظايف والدين در مورد بازی کودک 

  

طفی کودک است و نیز به اهمیات و  طفی کودک است و نیز به اهمیات و  دانستیک که بازی ، یکی از عوامل مهک در سالمت و رشد جسمی ، روانی و عادانستیک که بازی ، یکی از عوامل مهک در سالمت و رشد جسمی ، روانی و عا

ل باید بررسی کنیک که والدین چه جایگاه و وظاایفی در باازی   ل باید بررسی کنیک که والدین چه جایگاه و وظاایفی در باازی   ااثیر بازی برشخصیت و رفتار کودک پی بردیک . حثیر بازی برشخصیت و رفتار کودک پی بردیک . حتأتأ

  ند. ند. کودکان دارکودکان دار

کنترل باازی و ایاااد انگیازه در کاودک بارای      کنترل باازی و ایاااد انگیازه در کاودک بارای        ،،مناسب ، هدایت مناسب ، هدایت ی ی جایگاه و وظیفه والدین درفراهک کردن زمینه جایگاه و وظیفه والدین درفراهک کردن زمینه 

و مربیان ، باازی کاودک   و مربیان ، باازی کاودک     بسیار مهک و اساسی است؛ ولی بیشتر اولیابسیار مهک و اساسی است؛ ولی بیشتر اولیا  ،،های جدید و بازی های خالقهای جدید و بازی های خالق  تمرین مهارتتمرین مهارت

د و به کارهاای  د و به کارهاای  ی کردن را رها کنی کردن را رها کنهرچه زودتر بازهرچه زودتر بازرا نوعی اتالف وقت به شمار می آورند و می خواهند که کودک را نوعی اتالف وقت به شمار می آورند و می خواهند که کودک 

)باازی کاودک در   )باازی کاودک در   ساالنی می پندارند که فقط از نظر جیاه کوچاک اسات .    ساالنی می پندارند که فقط از نظر جیاه کوچاک اسات .      مهک تر روی آورد. اینان کودک را بزر مهک تر روی آورد. اینان کودک را بزر 

  ((  1515اسالم ،محمدصادق شااعی، ص اسالم ،محمدصادق شااعی، ص 
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  ن :ن :ضرورت آموزش بازی به کودکاضرورت آموزش بازی به کودکا
  

ت احساس می شود که به کودکان ، باازی آماوزش   ت احساس می شود که به کودکان ، باازی آماوزش   این ضروراین ضرور  ،،باتوجه به کارکردهای مختلف بازی در امر آموزشباتوجه به کارکردهای مختلف بازی در امر آموزش

                  داساتانی داساتانی   موضوع و مسایر موضوع و مسایر   ،،که راه صحیح یا جدید استفاده از وسیله ای را به کودک می آموزیککه راه صحیح یا جدید استفاده از وسیله ای را به کودک می آموزیک  داده شود. هنگامیداده شود. هنگامی

تارین و  تارین و  کاه به کاه به   باتوجه به اینباتوجه به این  و خالقیت او را فراهک می کنیک .و خالقیت او را فراهک می کنیک .رشد رشد   یی  درواقع زمینهدرواقع زمینه  ،،را به کودک پیشنهاد می کنیکرا به کودک پیشنهاد می کنیک

شاان آماوزش داده شاوند .    شاان آماوزش داده شاوند .      به میازان رشاد شخصایتی و ذهنای    به میازان رشاد شخصایتی و ذهنای      آن هاآن هاآن است که آن است که   ،،رترین راه آموزش کودکانرترین راه آموزش کودکانثثمؤمؤ

ی خود آماده یادگیری هستند . قسمتی از رشد ذهنی کودک شاناختن و تشاخیص دادن اسات .    ی خود آماده یادگیری هستند . قسمتی از رشد ذهنی کودک شاناختن و تشاخیص دادن اسات .    کودکان در حد سنّکودکان در حد سنّ

کودک باشد . این راه موفا تارین  کودک باشد . این راه موفا تارین  ی ی انتخاب کنند که موردعالقه انتخاب کنند که موردعالقه   ییهای مناسبهای مناسب  مادران و مربیان باید فعالیتمادران و مربیان باید فعالیت، ، پدران پدران 

زماانی کاه   زماانی کاه     مایالً مایالً   پذیر است؛پذیر است؛  راه آموزشی است . آموزش کودک باانتخاب فعالیت مناسب و در وقت مناسب امکانراه آموزشی است . آموزش کودک باانتخاب فعالیت مناسب و در وقت مناسب امکان

آموزشی بدهید و مانند دوسات خاوبی   آموزشی بدهید و مانند دوسات خاوبی     یی  آن جنبهآن جنبه  بهبهواردشدن به بازی او واردشدن به بازی او   کودک مشغول بازی است می توانید باکودک مشغول بازی است می توانید با

آماوزش بارای کودکاان    آماوزش بارای کودکاان      یی  کرده به اناام برساند . بازی طبیعی ترین وسایله کرده به اناام برساند . بازی طبیعی ترین وسایله کاری را که شروع کاری را که شروع   به او کمک کنید تابه او کمک کنید تا

  است . است . 

کودک دوست دارد لمس کند ، بوکند ، بچشد ، ببیند ، بشانود ،  کودک دوست دارد لمس کند ، بوکند ، بچشد ، ببیند ، بشانود ،    ..بهترین وسایل آموزشی را در اختیار داردبهترین وسایل آموزشی را در اختیار دارد  ،،طبیعتطبیعت

بیعای باه ویاژه از    بیعای باه ویاژه از    با این وصف بهتر است کودکان جماالت و کلماات را از راه ط  با این وصف بهتر است کودکان جماالت و کلماات را از راه ط    ..تقلید کند ، بپرسد ، حرف بزندتقلید کند ، بپرسد ، حرف بزند

  کودکانه بیاموزند. کودکانه بیاموزند.   بازی هایبازی هایطریا طریا 

ی ی تاا حاس کناکااوی و انگیازه     تاا حاس کناکااوی و انگیازه       ،،خصوص در منزلخصوص در منزله ه باید کودکان را به طریا آموزش غیرمستقیک راهنمایی کرد بباید کودکان را به طریا آموزش غیرمستقیک راهنمایی کرد ب

کودکان در واقع یاد می گیرند که یاد نگیرناد و ایان عاادت    کودکان در واقع یاد می گیرند که یاد نگیرناد و ایان عاادت      ،،زیرا با این احساسزیرا با این احساس  ؛؛یادگیری خود را از دست ندهندیادگیری خود را از دست ندهند

  را در آینده پیش می آورد.را در آینده پیش می آورد.  مشکالت بزرگیمشکالت بزرگی

  

    ::  بازی کودک از ديدگاه اسالمبازی کودک از ديدگاه اسالمی ی ولیت والدين در زمینه ولیت والدين در زمینه مسؤمسؤ

  

مین نیازهای جسمانی کاودک نیسات . بلکاه    مین نیازهای جسمانی کاودک نیسات . بلکاه    زندگی مادی و تأزندگی مادی و تأ  یی  و مادر فقط ادارهو مادر فقط ادارهولیت پدر ولیت پدر از نظر اسالم ، مسؤاز نظر اسالم ، مسؤ  

  والدین است . والدین است . ی ی ده ده پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی کودک وتوجه به جنبه های تربیتی وی نیز برعهپاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی کودک وتوجه به جنبه های تربیتی وی نیز برعه

از پیشگاه خداوند برای انااام  از پیشگاه خداوند برای انااام    علیه السالمعلیه السالمولیت والدین در برابر فرزندان آن چنان سنگین است که امام سااد ولیت والدین در برابر فرزندان آن چنان سنگین است که امام سااد مسؤمسؤ

دیاب  دیاب  ! مارا در تربیات و تأ  ! مارا در تربیات و تأ  بارخادایا بارخادایا   رِّهک؛رِّهک؛دیبهک و بِدیبهک و بِواَعِنِّی عَلی تَربَیَتِهِک و تأواَعِنِّی عَلی تَربَیَتِهِک و تأ» » ین رسالت ارزشمند طلب یاری کرد. ین رسالت ارزشمند طلب یاری کرد. اا

    ««فرما.فرما.فرزندانک یاری و مدد فرزندانک یاری و مدد 

تربیت و ارضای نیازهای عاطفی و روانی کودکاان درسات   تربیت و ارضای نیازهای عاطفی و روانی کودکاان درسات     یی  اگر والدین به وظایف خویش عمل کنند و در زمینهاگر والدین به وظایف خویش عمل کنند و در زمینه

سالک سالک ی ی از بسیاری مشکالت اجتماعی پیشگیری می شود که خود بیشترین سهک را در ساختن جامعه از بسیاری مشکالت اجتماعی پیشگیری می شود که خود بیشترین سهک را در ساختن جامعه   ،،عمل نمایندعمل نمایند

  ق در برخواهد داشت . ق در برخواهد داشت . و خالّو خالّ
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اسات و در  اسات و در    ««تربیتتربیت»»و و   ««دیبدیبتأتأ»»ی ی   واژهواژه  ،،ی دهدی دهدمملدین را در برابر فرزندان نشان لدین را در برابر فرزندان نشان واوا  یی  جامع ترین تعبیری که گسترهجامع ترین تعبیری که گستره

  ده است که به آن اهمیت دهند. ده است که به آن اهمیت دهند. وایات گوناگون از والدین خواسته شوایات گوناگون از والدین خواسته شرر

بهتر از آماوختن  بهتر از آماوختن    ،،گذاری و تفضل هیچ پدری به فرزندشگذاری و تفضل هیچ پدری به فرزندش  ارزشارزش  ))))  در این باره فرمود :در این باره فرمود :  علیه السالمعلیه السالمحضرت علی حضرت علی 

  (( (( ادب شایسته نیست ادب شایسته نیست 

را تربیات و نیازهاای عااطفی و    را تربیات و نیازهاای عااطفی و      آن هاا آن هاا الدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با کودکان برقرار کنناد و  الدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با کودکان برقرار کنناد و  اگر واگر و

  بی گمان در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالک تری خواهند داشت . بی گمان در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالک تری خواهند داشت .   ،،را ارضا کنندرا ارضا کنند  آن هاآن هاروانی روانی 

  ازی استعدادهای کودکان اسات ، اساالم هارآن   ازی استعدادهای کودکان اسات ، اساالم هارآن   جا که هدف مهک و وظیفه اصلی والدین ، تربیت و شکوفا سجا که هدف مهک و وظیفه اصلی والدین ، تربیت و شکوفا س  از آناز آن

رشاد را بارای   رشاد را بارای     یی  پذیرفته است . و از والدین می خواهد که زمیناه پذیرفته است . و از والدین می خواهد که زمیناه   ،،چه را که برای رسیدن به این هدف مفید باشدچه را که برای رسیدن به این هدف مفید باشد

زیرا بازی خوب و مناسب به کودک فرصت مای دهاد تاا جنباه     زیرا بازی خوب و مناسب به کودک فرصت مای دهاد تاا جنباه       گونه است؛گونه است؛  کودکان فراهک کننند. بازی نیز از اینکودکان فراهک کننند. بازی نیز از این

  ناار شخصیت خود را تربیت و تقویت کند. ناار شخصیت خود را تربیت و تقویت کند. هه  طفی اجتماعی ، اخالقی و رشد بهطفی اجتماعی ، اخالقی و رشد بههای جسمی ، روانی ، عاهای جسمی ، روانی ، عا

که اصول که اصول   می سازدمی سازد  کودک را با روو قوانین و اصول اخالقی آشنا می سازد و او را آمادهکودک را با روو قوانین و اصول اخالقی آشنا می سازد و او را آماده  ،،قواعد و مقرارت بازی هاقواعد و مقرارت بازی ها

ببندد. و بسیاری ببندد. و بسیاری   و مسائل انضباطی و اخالقی را درست و به موقع به کارو مسائل انضباطی و اخالقی را درست و به موقع به کارمقررات زندگی اجتماعی را درک کند. مقررات زندگی اجتماعی را درک کند. و و 

مشارکت و مانناد آن را کودکاان باه    مشارکت و مانناد آن را کودکاان باه      ،،همدلیهمدلی  ،،مانند تعاون ، همکاریمانند تعاون ، همکاری  ؛؛ل ارزشمند اخالقی و اجتماعیل ارزشمند اخالقی و اجتماعیییاز اصول اصاز اصول اص

هنگام بازی می آموزند . از این رو والدین و مربیان باید امکانات الزم را برای بازی های مفید کودکان فراهک کنناد  هنگام بازی می آموزند . از این رو والدین و مربیان باید امکانات الزم را برای بازی های مفید کودکان فراهک کنناد  

  به این اصل توجه داشته باشند که شغل کودک تاهفت سالگی بازی است . به این اصل توجه داشته باشند که شغل کودک تاهفت سالگی بازی است .   و به هیچ رو کودکان را منع نکنند وو به هیچ رو کودکان را منع نکنند و

پیامبراکرم صلّی اهلل علیه و آله پیامبراکرم صلّی اهلل علیه و آله   ..ه بازی فراخوان ((ه بازی فراخوان ((هفت سال فرزندت را بهفت سال فرزندت را ب))))  رسول خدا خطاب به والدین فرمود :رسول خدا خطاب به والدین فرمود :

د و آنان را باه  د و آنان را باه  بازی می کربازی می کر  السالمالسالم  ماماعلیهعلیهاز فرصت های مناسب با نوه های خود ) امام حسن و امام حسین از فرصت های مناسب با نوه های خود ) امام حسن و امام حسین   و سلّکو سلّک

  ((  1717--1919یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص لخلختت))ساالن خود تشویا می فرمود . ساالن خود تشویا می فرمود .   بازی با هکبازی با هک

  وظایف والدین در مورد بازی کودک را بیان می کنیک . وظایف والدین در مورد بازی کودک را بیان می کنیک . ی ی اینک با این مقدمه محورهای عمده اینک با این مقدمه محورهای عمده 

  الف( فراهم کردن زمینه مناسب برای بازی کودک  الف( فراهم کردن زمینه مناسب برای بازی کودک  

بنابراین ایااد شارایط مسااعد در محایط    بنابراین ایااد شارایط مسااعد در محایط      تربیت اوست؛تربیت اوست؛  یی  ، محل رشد کودک و نخستین مدرسه، محل رشد کودک و نخستین مدرسهخانه و خانواده خانه و خانواده   

  خانواده از مهک ترین وظایف پدر و مادر و یکی از اساسی ترین نیازهای کودک می باشد. خانواده از مهک ترین وظایف پدر و مادر و یکی از اساسی ترین نیازهای کودک می باشد. 

بررسی های گوناگون ثابت کرده است که ایااد محیط امان و برخاوردار از امکاناات تفریحای ، یکای از عوامال       بررسی های گوناگون ثابت کرده است که ایااد محیط امان و برخاوردار از امکاناات تفریحای ، یکای از عوامال       

مت روو و روان آدمی است و برای کودک ارزش حیاتی دارد. روان شناسان بارروابط کاودک باا کساانی کاه      مت روو و روان آدمی است و برای کودک ارزش حیاتی دارد. روان شناسان بارروابط کاودک باا کساانی کاه      سالسال

های متقابل را اساس رشاد عااطفی در کاودک دانساته اناد.      های متقابل را اساس رشاد عااطفی در کاودک دانساته اناد.        مراقبت از او را به عهده دارند تاکید کرده و این کنشمراقبت از او را به عهده دارند تاکید کرده و این کنش

دل بساتگی و احساساات   دل بساتگی و احساساات     ،،ی کنناد ی کنناد کودک به افرادی که زمینه های لذت و سرگرمی و تفریح را بارای او فاراهک ما   کودک به افرادی که زمینه های لذت و سرگرمی و تفریح را بارای او فاراهک ما   

  مطلوبی پیدا می کند. مطلوبی پیدا می کند. 
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احساس ناامنی در کودک کمتر احساس ناامنی در کودک کمتر   احترام متقابل را به وجود آورند،احترام متقابل را به وجود آورند،  اگر والدین ، محیط های امن ، سرشار از اعتماد واگر والدین ، محیط های امن ، سرشار از اعتماد و

ذاتی یادگیری در او شکوفا می گردد. در واقع در چنین محیطی ، بهتارین  ذاتی یادگیری در او شکوفا می گردد. در واقع در چنین محیطی ، بهتارین    یی  می شود و احساسات خوب و انگیزهمی شود و احساسات خوب و انگیزه

  هنی برای یادگیری کودک ایااد می شود. هنی برای یادگیری کودک ایااد می شود. شرایط ذشرایط ذ

یکی از فرضیه های روان شناسی این است که بازی ، رشد هوشی کودک را تسریع می کند. در تائیاد ایان فرضایه    یکی از فرضیه های روان شناسی این است که بازی ، رشد هوشی کودک را تسریع می کند. در تائیاد ایان فرضایه    

دارد از نظر هوشی و شاناختی از  دارد از نظر هوشی و شاناختی از    ی ی که نشان می دهد کودکی که امکانات کمی برای بازکه نشان می دهد کودکی که امکانات کمی برای باز  مطالعاتی اناام شده استمطالعاتی اناام شده است

    همساالن خود عقب تر است .همساالن خود عقب تر است .

  ب( آزاد گذاشتن کودک برای بازی و سرگرمی ب( آزاد گذاشتن کودک برای بازی و سرگرمی 

های روان شناسی پذیرفتاه  های روان شناسی پذیرفتاه    تربیتی اسالم و هک در دیدگاهتربیتی اسالم و هک در دیدگاه  دک برای بازی ، هک در آموزه هایدک برای بازی ، هک در آموزه هایاصل آزاد گذاشتن کواصل آزاد گذاشتن کو

  ولی آزدای نباید به معنای بی بند و باری تلقی شود. ولی آزدای نباید به معنای بی بند و باری تلقی شود.   ،،شده استشده است

از آزاد گذاشتن و رها کردن کودک تنهاا در مسایرهای   از آزاد گذاشتن و رها کردن کودک تنهاا در مسایرهای     منظورمنظور»»    در این باره می گوید :در این باره می گوید :  ،،روانشناسروانشناس، ، پاتریک بورژه پاتریک بورژه 

ناوعی آزاد  ناوعی آزاد    ی که به منظور کودک لذت بخاش آیاد؛  ی که به منظور کودک لذت بخاش آیاد؛  بلکه هرکاربلکه هرکار  روی و گردش ها خالصه نمی شود؛روی و گردش ها خالصه نمی شود؛طوالنی پیاده طوالنی پیاده 

    ««بودن معنا می دهد.بودن معنا می دهد.

یایی و شیرین بازی کودک و تحمیل نوع بازی به کاودک باعاا مای    یایی و شیرین بازی کودک و تحمیل نوع بازی به کاودک باعاا مای    جا و غیرمنطقی در دنیای رؤجا و غیرمنطقی در دنیای رؤ  های بیهای بی  دخالتدخالت

آماد  آماد  ته به دیگران ، سارافکنده و ناکار ته به دیگران ، سارافکنده و ناکار ود که او در فردایی نه چندان دور خود را فردی فاقد اعتماد به نفس ، وابسود که او در فردایی نه چندان دور خود را فردی فاقد اعتماد به نفس ، وابسشش

  ببیند. ببیند. 

      ( در نظر گرفتن مکان مناسب برای بازی( در نظر گرفتن مکان مناسب برای بازیجج

محال کوچاک و اختصاصای بارای باازی ونگاه داری       محال کوچاک و اختصاصای بارای باازی ونگاه داری         داشتنداشتناز دارد که متعلا به خودش باشد.از دارد که متعلا به خودش باشد.کودک به مکانی نیکودک به مکانی نی

ها ، ماله های تصاویری و ... باه رشاد شخصایت کاودک و پارورش       ها ، ماله های تصاویری و ... باه رشاد شخصایت کاودک و پارورش         د اسباب بازی ، کتابد اسباب بازی ، کتابسایل شخصی ماننسایل شخصی ماننوو

درگیرهای میان والدین و کودک جلوگیری کند. درگیرهای میان والدین و کودک جلوگیری کند. از از استقالل طلبی وی کمک می کند. همچنین می تواند از بسیاری استقالل طلبی وی کمک می کند. همچنین می تواند از بسیاری 

  ازی کند. ازی کند. کودک می خواهد مکان ویژه ای داشته باشد تا بتواند بدون مزاحمت دیگران و هرطور که خواست بکودک می خواهد مکان ویژه ای داشته باشد تا بتواند بدون مزاحمت دیگران و هرطور که خواست ب

نکته ای را که باید مورد توجه قرار داد این است که کییف شدن لباس کاودک باه هایچ وجاه نمای تواناد باعاا        نکته ای را که باید مورد توجه قرار داد این است که کییف شدن لباس کاودک باه هایچ وجاه نمای تواناد باعاا        

)) من شخصا ترجیح مای  )) من شخصا ترجیح مای    ::نظران تعلیک و تربیت در این باره می گویدنظران تعلیک و تربیت در این باره می گوید  محرومیت او از بازی شود . یکی از صاحبمحرومیت او از بازی شود . یکی از صاحب

ولی خوشاحال و خنادان باه    ولی خوشاحال و خنادان باه      گرد و خاک شده است؛گرد و خاک شده است؛  اسهایش پر ازاسهایش پر ازدهک کودکی را ببینک که پس از بازی کردن ، لبدهک کودکی را ببینک که پس از بازی کردن ، لب

  نظر می رسد (( . نظر می رسد (( . 

نند ، خاک چراگاه نند ، خاک چراگاه که دید کودکان باخاک بازی می کنند فرمود : )) بگذارید بازی ککه دید کودکان باخاک بازی می کنند فرمود : )) بگذارید بازی ک  رسول گرامی اسالم نیز هنگامیرسول گرامی اسالم نیز هنگامی

  ((  1212وو  1313یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص تلختلخ))  کودکان است .((کودکان است .((

  کودک  کودک  ( همبازی شدن با ( همبازی شدن با   هه

  یکی از وظایف والدین و مربیان هک بازی شدن با کودک است . یکی از وظایف والدین و مربیان هک بازی شدن با کودک است . 
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حضرت علی )ع( در این باره فرمود : )) هرکس که کودکی دارد باید خود را تاحد طفولیات تنازل دهاد و باا وی     حضرت علی )ع( در این باره فرمود : )) هرکس که کودکی دارد باید خود را تاحد طفولیات تنازل دهاد و باا وی     

  ( (   121121، ص ، ص   5555) وسایل الشیعه ، ج ) وسایل الشیعه ، ج بازی و تفریح کند((. بازی و تفریح کند((. 

  هک زبان کودکی باید گشاد هک زبان کودکی باید گشاد                       هرکه با کودک سروکارش فتاد  هرکه با کودک سروکارش فتاد                                                

پیامبراکرم )ص( فرمود : )) کسی که کودک در نزد اوست ) سروکارش با کودک است ( باید باا او رفتاار کودکاناه    پیامبراکرم )ص( فرمود : )) کسی که کودک در نزد اوست ) سروکارش با کودک است ( باید باا او رفتاار کودکاناه    

  ( . ( .   186186، ص ، ص   1212) همان ، ج ) همان ، ج در پیش گیرد(( . در پیش گیرد(( . 

خیاال راحات باازی کناد     خیاال راحات باازی کناد       فرد بزرگسالی که باکودک به بازی و شوخی می نشیند به او این امکان را می دهد که بافرد بزرگسالی که باکودک به بازی و شوخی می نشیند به او این امکان را می دهد که با

، تماایلی باه باازی نداشاته     ، تماایلی باه باازی نداشاته       اناندوستانشا دوستانشا   بوسیلهبوسیلهزیرا بعضی از کودکان ممکن است به علت ترس از مسخره شدن زیرا بعضی از کودکان ممکن است به علت ترس از مسخره شدن 

شرکت والدین و مربیان در بازی کودک به او این اطمینان را می دهد که بازی وی معتبر و معناادار و ماورد   شرکت والدین و مربیان در بازی کودک به او این اطمینان را می دهد که بازی وی معتبر و معناادار و ماورد   د. د. ننباشباش

بایش از پایش وی را باه    بایش از پایش وی را باه    ی موردعالقه کودک شریک می شود، ی موردعالقه کودک شریک می شود، بازبازکه شخص بزرگسالی در که شخص بزرگسالی در   حمایت است هنگامیحمایت است هنگامی

  ((  1111وو  1111یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص یصی از بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص تلختلخ))بازی عالقه مند می کند. بازی عالقه مند می کند. 

  

  ::يک اصل مهميک اصل مهم
  

مهمی که والدین و مربیان در بازی با کودکان به آن توجه کنند این است که خود را تا مرز کودکی تنزل دهند مهمی که والدین و مربیان در بازی با کودکان به آن توجه کنند این است که خود را تا مرز کودکی تنزل دهند   اصلاصل

  نگامی که سرگرم بازی با کودکان هستند کارها و رفتارهای کودکانه از خود نشان دهند . نگامی که سرگرم بازی با کودکان هستند کارها و رفتارهای کودکانه از خود نشان دهند . و تاهو تاه

)) من کان له ولد صبا (( ) هرکس که کودکی دارد باید خود را تاحد طفولیات  )) من کان له ولد صبا (( ) هرکس که کودکی دارد باید خود را تاحد طفولیات    فرمود :فرمود :  علیه السالمعلیه السالمحضرت علی حضرت علی 

  ((((..تنزل دهدتنزل دهد

سوارش بودند سوارش بودند   المالما السّا السّممعلیهعلیه  حسنینحسنینرسول خدا چهاردست وپا راه می رفت و رسول خدا چهاردست وپا راه می رفت و   بن عبدا... انصاری می گوید:بن عبدا... انصاری می گوید:جابرجابر

  خوبی است و شما بردوش این مرکب، راکب خوبی هستید .((خوبی است و شما بردوش این مرکب، راکب خوبی هستید .((  و می فرمود: )) مرکب شما . مرکبو می فرمود: )) مرکب شما . مرکب

آمده است که روزی با اصحاب از منزل خارج شد ناگاه حسین آمده است که روزی با اصحاب از منزل خارج شد ناگاه حسین   صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکرسول اکرم رسول اکرم ی ی در سیره در سیره 

  صلّی اهلل علیه و آله و سلّکصلّی اهلل علیه و آله و سلّکسرگرم بازی با کودکان است . پیامبر اکرم سرگرم بازی با کودکان است . پیامبر اکرم که که   یدیدرا که کودک خردسالی بودرا که کودک خردسالی بود  علیه السالمعلیه السالم

را را   از اصحاب جدا شد و در حالی که با شور و شوق خاصی به سوی فرزندش قدم برمی داشات . دساتان مباارک   از اصحاب جدا شد و در حالی که با شور و شوق خاصی به سوی فرزندش قدم برمی داشات . دساتان مباارک   

پی او پی او   کودک خنده کنان به این سو و آن سو فرار می کرد و رسول ا... نیز خندان ازکودک خنده کنان به این سو و آن سو فرار می کرد و رسول ا... نیز خندان از  ،،گشود تا او را درآغوش بگیردگشود تا او را درآغوش بگیرد

می دوید و سراناام کودک را گرفت سپس دستی زیرچانه او و دست دیگر را پشات گاردن وی گذاشات و او را    می دوید و سراناام کودک را گرفت سپس دستی زیرچانه او و دست دیگر را پشات گاردن وی گذاشات و او را    

  بوسید. بوسید. 

یصی از یصی از خخللتت))این است که هدف در بازی با کودک شادکردن کودک است. این است که هدف در بازی با کودک شادکردن کودک است. آمده آمده بسیارجالبی که از این روایت بسیارجالبی که از این روایت ی ی نکته نکته 

  ((  5252وو  5353بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، صص 
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  هنگام بازی با کودک رعايت کنند :هنگام بازی با کودک رعايت کنند :  نکاتي که والدين و مربیان بايد درنکاتي که والدين و مربیان بايد در
    

به هنگام بازی با کودک باید باتمام وجود خود را در اختیار کودک قرار دهیک و حواس ما فقط به بازی باشاد .  به هنگام بازی با کودک باید باتمام وجود خود را در اختیار کودک قرار دهیک و حواس ما فقط به بازی باشاد .    ((11

اریاک یاا باا    اریاک یاا باا    میال نیک نگاهی به تلویزیاون د میال نیک نگاهی به تلویزیاون د   ؛؛اگر کودک احساس کند که در حین بازی حواسمان جای دیگری استاگر کودک احساس کند که در حین بازی حواسمان جای دیگری است

از ما ناراحت می شود و این کارها را به حساب بی احترامی و اهمیت ندادن ماا باه او و   از ما ناراحت می شود و این کارها را به حساب بی احترامی و اهمیت ندادن ماا باه او و     ؛؛دیگران صحبت می کنیکدیگران صحبت می کنیک

  بازی اش می گذارد. بازی اش می گذارد. 

همیشه همیشه   ،،که کودک را خوشحال و به بازی تشویا کنندکه کودک را خوشحال و به بازی تشویا کنند  بعضی از والدین و مربیان هنگام بازی با کودک برای آنبعضی از والدین و مربیان هنگام بازی با کودک برای آن  ((22

  تربیتی و روان شناختی درست نیست؛تربیتی و روان شناختی درست نیست؛کودکان برنده شوند. این گونه عملکرد ازنظر کودکان برنده شوند. این گونه عملکرد ازنظر   بازی را طوری ترتیب دهند کهبازی را طوری ترتیب دهند که

زیرا کودکان را خودخواه یا مغرور بار می آورد و باعا می شود که کودکان همیشه انتظار برنده شادن و موفقیات   زیرا کودکان را خودخواه یا مغرور بار می آورد و باعا می شود که کودکان همیشه انتظار برنده شادن و موفقیات   

وجود دارد و هاک  وجود دارد و هاک  گونه نیست . در زندگی واقعی هک شکست گونه نیست . در زندگی واقعی هک شکست   های زندگی اینهای زندگی این  که واقعیتکه واقعیت  را داشته باشند. درحالیرا داشته باشند. درحالی

که کودک با واقعیت ها آشنا شود و بیاموزد که در زندگی شکست هک وجود دارد بایاد پاس از   که کودک با واقعیت ها آشنا شود و بیاموزد که در زندگی شکست هک وجود دارد بایاد پاس از     پیروزی . برای آنپیروزی . برای آن

هرچندبار که کودک موفا به اناام کاری می شود و در بازی خوشحالی مای کناد ، طعاک شکسات را هاک باه او       هرچندبار که کودک موفا به اناام کاری می شود و در بازی خوشحالی مای کناد ، طعاک شکسات را هاک باه او       

تعداد موفقیت هایش باید بیشتر باشاد و ساراناام باازی    تعداد موفقیت هایش باید بیشتر باشاد و ساراناام باازی    بچشانند. البته نکته ای که باید توجه داشت این است که بچشانند. البته نکته ای که باید توجه داشت این است که 

  بایک تاربه موفقیت آمیز پایان یابد. بایک تاربه موفقیت آمیز پایان یابد. 

او او   نین و مقررات بازی را رعایت نکارد، نین و مقررات بازی را رعایت نکارد، به هنگام هک بازی شدن با کودک ، هرگاه کودک دچار اشتباه شد و قوابه هنگام هک بازی شدن با کودک ، هرگاه کودک دچار اشتباه شد و قوا  ((33

اسب و مطلوب نبود. مستقیک و با اسب و مطلوب نبود. مستقیک و با هایش منهایش من  که رفتارکودک باهک بازیکه رفتارکودک باهک بازی  را سرزنش و تحقیر نکنید . هک چنین هنگامیرا سرزنش و تحقیر نکنید . هک چنین هنگامی

  زبان کودکی و به عنوان ایفاکننده نقشی در بازی به وی تذکر دهید. زبان کودکی و به عنوان ایفاکننده نقشی در بازی به وی تذکر دهید.   بلکه بابلکه با  ؛؛لحن آمرانه از او انتقاد نکنیدلحن آمرانه از او انتقاد نکنید

هنگام همبازی شدن باکودک و ایفای نقش کودکانه ، باید نقش آن کودکی را بازی کنید که عاقل تر است . پس هنگام همبازی شدن باکودک و ایفای نقش کودکانه ، باید نقش آن کودکی را بازی کنید که عاقل تر است . پس   ((44

از مفاهیک دینی و اخالقی و عاطفی ، بهداشتی و اجتماعی را به کودک بیاموزیاد . از  از مفاهیک دینی و اخالقی و عاطفی ، بهداشتی و اجتماعی را به کودک بیاموزیاد . از    بازیرکی و هوشمندی بسیاریبازیرکی و هوشمندی بسیاری

های کودکانه در زندگی واقعای خاود اسات    های کودکانه در زندگی واقعای خاود اسات      آن رو که کودک آماده تقلید و همانندسازی با قهرمان قصه ها و بازیآن رو که کودک آماده تقلید و همانندسازی با قهرمان قصه ها و بازی

و اخالقای و  و اخالقای و    هاای کاودک ، موضاوعات ارزشامند    هاای کاودک ، موضاوعات ارزشامند      والدین و مربیان می توانند در خیال پردازی و طراحای باازی  والدین و مربیان می توانند در خیال پردازی و طراحای باازی  

الگوهای سازنده و مفید را در اختیار او قرار دهند . این کار باعا می شود کودک به گونه ای غیرمستقیک وادار باه  الگوهای سازنده و مفید را در اختیار او قرار دهند . این کار باعا می شود کودک به گونه ای غیرمستقیک وادار باه  

یصی از بازی کودکان در اساالم، محمدصاادق   یصی از بازی کودکان در اساالم، محمدصاادق   تلختلخ))درون سازی و پرورش هناارهای رفتاری شخصیت های بازی شود. درون سازی و پرورش هناارهای رفتاری شخصیت های بازی شود. 

  ((  5353  --  5151شااعی، صص شااعی، صص 
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    خانواده و اسباب بازی کودکخانواده و اسباب بازی کودک
  

  این میان نمی توان نادیده گرفت؛این میان نمی توان نادیده گرفت؛  ولی نقش خانواده را درولی نقش خانواده را در  امل رشد ذهنی و خالقیت کودک است؛امل رشد ذهنی و خالقیت کودک است؛اسباب بازی ، عاسباب بازی ، ع

  را فراهک می کنند. را فراهک می کنند.   آن هاآن هاکودک از کودک از ی ی زیرا پدران و مادران هستند که با انتخاب اسباب بازی مفید زمینه استفاده زیرا پدران و مادران هستند که با انتخاب اسباب بازی مفید زمینه استفاده 
  

  بازی برای کودک بازی برای کودک ضرورت تهیه اسباب ضرورت تهیه اسباب 
  

زیسات  زیسات    ––یعنای ریشاه در سااختار روان شاناختی     یعنای ریشاه در سااختار روان شاناختی       اجتماعی است،اجتماعی است،  ووزیستی زیستی   ––بازی برای کودک ضرورت روانی بازی برای کودک ضرورت روانی 

شناختی و اجتماعی بشر دارد. اسباب بازی نیز رکن مهمی در بازی های کودک است. اسباب بازی در کودک شوق شناختی و اجتماعی بشر دارد. اسباب بازی نیز رکن مهمی در بازی های کودک است. اسباب بازی در کودک شوق 

  ند و در بیشتر موارد به بازی های جدید می اناامد .  ند و در بیشتر موارد به بازی های جدید می اناامد .  و ذوق به بازی به وجود می آورد و بازی را پرمحتواتر می کو ذوق به بازی به وجود می آورد و بازی را پرمحتواتر می ک

رشد و نمو رشد و نمو   آن هاآن هاطوری که جسک کودک به غذا و ویتامین های مختلف و مفید نیاز دارد و به کمک طوری که جسک کودک به غذا و ویتامین های مختلف و مفید نیاز دارد و به کمک   در واقع هماندر واقع همان

  مای رود؛ مای رود؛ و اسباب بازی برای کودکان نوعی غذای روحی بشامار  و اسباب بازی برای کودکان نوعی غذای روحی بشامار    یه استیه استنیازمند تغذنیازمند تغذ  نیزنیز  روو و روان اوروو و روان او  ،،می کندمی کند

درساالمت  درساالمت    اختی و اهداف تربیتی انتخاب شوند،اختی و اهداف تربیتی انتخاب شوند،چنانچه اسباب بازی کودک بادقت و برطبا اصول روانشنچنانچه اسباب بازی کودک بادقت و برطبا اصول روانشنبنابراین بنابراین 

روانی و رشد بهناار او بسیار موثر خواهد بود . به همین دلیل روان شناسان و مربیان مشهور کودکان به تفصیل در روانی و رشد بهناار او بسیار موثر خواهد بود . به همین دلیل روان شناسان و مربیان مشهور کودکان به تفصیل در 

  ناسب و مفید برای کودک فراخوانده اند. ناسب و مفید برای کودک فراخوانده اند. کودک و بازی بحا کرده و والدین را به انتخاب اسباب بازی مکودک و بازی بحا کرده و والدین را به انتخاب اسباب بازی م  یی  زمینهزمینه

ما عمومیت یافته اسات و پادران و ماادران    ما عمومیت یافته اسات و پادران و ماادران      یی  شواهد نشان می دهد که خریداسباب بازی برای کودک ، در جامعهشواهد نشان می دهد که خریداسباب بازی برای کودک ، در جامعه

ولی برخی از والدین بدون توجه به کارکردهای آموزشی ولی برخی از والدین بدون توجه به کارکردهای آموزشی   ن برای فرزندشان اساب بازی بخرند؛ن برای فرزندشان اساب بازی بخرند؛حدتواحدتوادردر  می کوشندمی کوشند

ها با این هدف که مدتی با اسباب بازی کودک را ساکت یا خوشاحال کنناد، آن را تهیاه    ها با این هدف که مدتی با اسباب بازی کودک را ساکت یا خوشاحال کنناد، آن را تهیاه    و تربیتی اسباب بازی و تنو تربیتی اسباب بازی و تن

  می کنند. می کنند. 

پدران و مادران باید تهیه اسباب بازی برای کودک را وظیفه خود بدانند و با دقت هرچه بیشتر در انتخاب و فراهک پدران و مادران باید تهیه اسباب بازی برای کودک را وظیفه خود بدانند و با دقت هرچه بیشتر در انتخاب و فراهک 

ت کاودک کماک   ت کاودک کماک   گیری و تکوین شخصیگیری و تکوین شخصیکردن اسباب بازی مفید اهتمام ورزند . انتخاب اسباب بازی مناسب به یادکردن اسباب بازی مفید اهتمام ورزند . انتخاب اسباب بازی مناسب به یاد

  می افزاید و به او اعتماد به نفس می دهد. می افزاید و به او اعتماد به نفس می دهد. جسمی و رشد شناختی و اجتماعی وی جسمی و رشد شناختی و اجتماعی وی   برمهارتهایبرمهارتهای  می کند،می کند،

نناد و آیاا انتخااب    نناد و آیاا انتخااب    هنگام خرید اسباب بازی برای کودک نمی دانند چه نوع اسباب بازی انتخاب کهنگام خرید اسباب بازی برای کودک نمی دانند چه نوع اسباب بازی انتخاب ک  بسیاری از اولیابسیاری از اولیا

ناد اساباب   ناد اساباب   سب است و ... برخای دیگار مایل  سب است و ... برخای دیگار مایل  اری شده برای کودک منااری شده برای کودک مناو آیا اسباب بازی خریدو آیا اسباب بازی خرید  صحیح استصحیح است  آن هاآن ها

یصی از منابع بازی کودک در اسالم ، روان شناسای  یصی از منابع بازی کودک در اسالم ، روان شناسای  خخلل) برگرفته و ت) برگرفته و تبازی متنوع و گران قیمتی برای کودک خود فراهک کنند. بازی متنوع و گران قیمتی برای کودک خود فراهک کنند. 

  ی ، محمد علی احمد وند. محمدصادق شااعی(ی ، محمد علی احمد وند. محمدصادق شااعی(بازباز

دید به اسباب بازی یکی از عالئک سالمت روانی اوسات . از  دید به اسباب بازی یکی از عالئک سالمت روانی اوسات . از  از نظر روان شناسان تمایل کودک به بازی و عالقه شاز نظر روان شناسان تمایل کودک به بازی و عالقه ش

بناابراین باتوجاه باه نقاش     بناابراین باتوجاه باه نقاش       دک در سنین مختلف بسیار مهک اسات؛ دک در سنین مختلف بسیار مهک اسات؛ این رو انتخاب و تهیه نوع مناسب آن برای کواین رو انتخاب و تهیه نوع مناسب آن برای کو

  اسباب بازی در شکل دادن به تمایالت عاطفی و روانی کودک در انتخاب آن باید دقت کرد. اسباب بازی در شکل دادن به تمایالت عاطفی و روانی کودک در انتخاب آن باید دقت کرد. 
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  ::اسباب بازی خوب اسباب بازی خوب   ويژگي های اصولي و کلي يکويژگي های اصولي و کلي يک

  

  الف( متناسب بودن با سن کودکالف( متناسب بودن با سن کودک

والادین  والادین    ،،یعنای یعنای   های فیزیکی سن کودک سازگار باشد؛های فیزیکی سن کودک سازگار باشد؛اسباب بازی باید از نظر وزن ، اندازه ، شکل و .... با ویژگی اسباب بازی باید از نظر وزن ، اندازه ، شکل و .... با ویژگی 

باید به رشد فیزیکی کودک توجه داشته باشند همچنین بین اسباب بازی و توانایی ذهنی کودک همااهنگی وجاود   باید به رشد فیزیکی کودک توجه داشته باشند همچنین بین اسباب بازی و توانایی ذهنی کودک همااهنگی وجاود   

  . . داشته باشدداشته باشد

  ب( سادگی اسباب بازی ب( سادگی اسباب بازی 

ویژگی بسیارمهک دیگر ساده بودن اسباب بازی است . هرچه اسباب بازی ساده تر باشد تحارک ذهنای و ابتکااری    ویژگی بسیارمهک دیگر ساده بودن اسباب بازی است . هرچه اسباب بازی ساده تر باشد تحارک ذهنای و ابتکااری    

باید از قطعات سااده  باید از قطعات سااده    ،،که اسباب بازی ارزش روانشناختی داشته باشدکه اسباب بازی ارزش روانشناختی داشته باشد  کودک در مورد آن بیشتر خواهد بود برای آنکودک در مورد آن بیشتر خواهد بود برای آن

ند آن را دستکاری کند. اسباب بازی خودکاار و مکاانیکی فرصات رشاد     ند آن را دستکاری کند. اسباب بازی خودکاار و مکاانیکی فرصات رشاد     تاکودک بتواتاکودک بتوا  باشدباشد  و متنوعی تشکیل شدهو متنوعی تشکیل شده

  خالقیت را از کودک می گیرد. خالقیت را از کودک می گیرد. 

  ج( گوناگونی و تنوع در اسباب بازی  ج( گوناگونی و تنوع در اسباب بازی  

بارای شکوفاشادن و باروز و ظهاور خاود      بارای شکوفاشادن و باروز و ظهاور خاود        آن هاا آن هاا استعدادها و توانمندی گوناگون است که هریک از استعدادها و توانمندی گوناگون است که هریک از   انسان دارایانسان دارای

راین گوناگونی بازی و اسباب باازی ، موجاب رشاد و شاکوفایی ایان      راین گوناگونی بازی و اسباب باازی ، موجاب رشاد و شاکوفایی ایان      بناببناب  ر متنوعی است؛ر متنوعی است؛نیازمند راهکارها و ابزانیازمند راهکارها و ابزا

  استعدادهای مختلف می گردد. استعدادهای مختلف می گردد. 
  

  اقتصادی بودن اسباب بازی  اقتصادی بودن اسباب بازی  د(د(
  

                و از سوی دیگر کودک بتواناد باه هار نحاوی کاه      و از سوی دیگر کودک بتواناد باه هار نحاوی کاه        دی باشد که بتوان آن را تهیه کرددی باشد که بتوان آن را تهیه کردقیمت اسباب بازی باید در حقیمت اسباب بازی باید در ح

دیگر اقتصادی بودن اسباب بازی به معنای آن اسات کاه باه اصاطالو     دیگر اقتصادی بودن اسباب بازی به معنای آن اسات کاه باه اصاطالو       یی  می خواهد آن را دستکاری کند از زاویهمی خواهد آن را دستکاری کند از زاویه

  بگذراند. بگذراند.   آن هاآن هایکبار مصرف نباشد بلکه چندکودک بتواند دوران کودکی خود را با یکبار مصرف نباشد بلکه چندکودک بتواند دوران کودکی خود را با 
  

  رنگ اسباب بازی  رنگ اسباب بازی  هه (هه (

                هاایی کاه سابب افساردگی و دل مردگای     هاایی کاه سابب افساردگی و دل مردگای       های شاد و نشاط آور را انتخاب کنیک نه رنگهای شاد و نشاط آور را انتخاب کنیک نه رنگ  باید اسباب بازی با رنگباید اسباب بازی با رنگ

  می شود.می شود.

  های جسمی کودک  های جسمی کودک    ی ها و مهارتی ها و مهارتتوسعه دهنده توانایتوسعه دهنده توانایز(ز(
  

اسباب بازی مطلوب ، افزون بر پرورش قوای عاطفی ، روانی و رشد خالقیت ، بایاد تواناایی کاودک را در زمیناه     اسباب بازی مطلوب ، افزون بر پرورش قوای عاطفی ، روانی و رشد خالقیت ، بایاد تواناایی کاودک را در زمیناه     

بنابراین برای پرورش تمامی حواس باید اسباب بازی مناساب را در اختیاار   بنابراین برای پرورش تمامی حواس باید اسباب بازی مناساب را در اختیاار     ستفاده از اعضای پرسنل توسعه دهد؛ستفاده از اعضای پرسنل توسعه دهد؛اا

  را به کار اندازد. را به کار اندازد.   آن هاآن هاکودک ، افزون برسرگرمی ، به توانایی های جسمی نیز آگاه شود و کودک ، افزون برسرگرمی ، به توانایی های جسمی نیز آگاه شود و   ودک قرار داد تاودک قرار داد تاکک
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  خیال ها و تصورات خیال ها و تصورات ی ی پرورش و گسترش دهنده پرورش و گسترش دهنده ط(ط(
  

بارای  بارای    ورات و خیااالت کاودک را گساترش دهاد؛    ورات و خیااالت کاودک را گساترش دهاد؛    هایی که برای کودک تهیه می کنیک باید بتواند تصهایی که برای کودک تهیه می کنیک باید بتواند تص  اسباب بازیاسباب بازی

مانناد هواپیماا ،   مانناد هواپیماا ،     ؛؛های متنوع و شاد دارد یا نمادی از حیوان یا اشیا و موجودات دیگار های متنوع و شاد دارد یا نمادی از حیوان یا اشیا و موجودات دیگار   ه رنگه رنگنمونه اسباب بازی کنمونه اسباب بازی ک

  ماشین ، وسایل منزل و... است موجب پرورش و گسترش خیاالت و تصورات کودک می شود. ماشین ، وسایل منزل و... است موجب پرورش و گسترش خیاالت و تصورات کودک می شود. 
  

  همخوانی اسباب بازی با ارزش های فرهنگی جامعه همخوانی اسباب بازی با ارزش های فرهنگی جامعه ن(ن(
  

  در ستیز باا در ستیز باا که که   آنآننه نه رهنگی و اجتماعی جامعه را تقویت کند و رهنگی و اجتماعی جامعه را تقویت کند و اسباب بازی باید به گونه ای باشد که ارزش های فاسباب بازی باید به گونه ای باشد که ارزش های ف

فرهنگای و اجتمااعی باه    فرهنگای و اجتمااعی باه    هاای  هاای    بهترین اهداف و کارکردهای اسباب باازی ، انتقاال ارزش  بهترین اهداف و کارکردهای اسباب باازی ، انتقاال ارزش  قرارگیرد. یکی ازقرارگیرد. یکی از  آن هاآن ها

بنابراین در کشورهایی که اسباب بازی بااهداف فرهنگای سااخته مای شاود. یکای از اصالی تارین        بنابراین در کشورهایی که اسباب بازی بااهداف فرهنگای سااخته مای شاود. یکای از اصالی تارین          کودکان است؛کودکان است؛

  های فرهنگی در کودکان است . های فرهنگی در کودکان است .   ن ، تقویت ارزشن ، تقویت ارزشمعیارهای آمعیارهای آ

قباول در آن  قباول در آن    رسوم ، لباس ، سبک و شیوه رفتاری ماورد رسوم ، لباس ، سبک و شیوه رفتاری ماورد را طراحی می کنند که آداب، را طراحی می کنند که آداب،   ایای  صان اسباب بازیصان اسباب بازیمتخصّمتخصّ

جامعه را تبلیغ و از ترویج رفتارها و مدل های پوششی بیگانه جلوگیری کند. در کشورهایی مانناد هناد ، چاین و    جامعه را تبلیغ و از ترویج رفتارها و مدل های پوششی بیگانه جلوگیری کند. در کشورهایی مانناد هناد ، چاین و    

  ومی در ساخت اسباب بازی بیشتر توجه می شود. ومی در ساخت اسباب بازی بیشتر توجه می شود. مالزی به فرهنگ بمالزی به فرهنگ ب

گ و هماان کشاور مطلاوب و    گ و هماان کشاور مطلاوب و    یادآوری این نکته ضروری است که اسباب بازی هرکشور برای کودکان همان فرهنیادآوری این نکته ضروری است که اسباب بازی هرکشور برای کودکان همان فرهن

  کاه در  کاه در    هاییهایی  ولی استفاده از آن در فرهنگ ها و کشورهای دیگر می تواند آسیب زا باشد. اسباب بازیولی استفاده از آن در فرهنگ ها و کشورهای دیگر می تواند آسیب زا باشد. اسباب بازی؛ ؛ مفید استمفید است

خته می شود باید فرهنگ بومی و دینی ما را تبلیغ کند. بنابراین رعایت مسائل فرهنگی و خته می شود باید فرهنگ بومی و دینی ما را تبلیغ کند. بنابراین رعایت مسائل فرهنگی و ما طراحی و ساما طراحی و سای ی جامعه جامعه 

  دینی در ساخت و طراحی اسباب بازی کودکان بسیار ضروری و بااهمیت است. دینی در ساخت و طراحی اسباب بازی کودکان بسیار ضروری و بااهمیت است. 

  خاصی باشد. خاصی باشد.   یی  ( اسباب بازی نباید بیانگر شکل و حرفه( اسباب بازی نباید بیانگر شکل و حرفهظظ

میال مربوط باه حرفاه   میال مربوط باه حرفاه     به یک شغل و حرفه باشد؛به یک شغل و حرفه باشد؛ک مربوط ک مربوط هایی که برای کودک تهیه می کنیهایی که برای کودک تهیه می کنی  اگر همه اسباب بازیاگر همه اسباب بازی

نظامی باشد میل : تانک ، مسلسل ، کاله پلیس ، ماشین پلیس و ... کودک هک فقط باهمان رشته آشانا مای شاود و    نظامی باشد میل : تانک ، مسلسل ، کاله پلیس ، ماشین پلیس و ... کودک هک فقط باهمان رشته آشانا مای شاود و    

  کلی بی خبر بماند. کلی بی خبر بماند. ه ه چه بسا ممکن است به آن عالقه مند شود. و در نهایت از رشته های دیگر بچه بسا ممکن است به آن عالقه مند شود. و در نهایت از رشته های دیگر ب

های مختلف و متناوع تهیاه کنایک و در اختیاار کاودک      های مختلف و متناوع تهیاه کنایک و در اختیاار کاودک        امه ریزی کنیک که اسباب بازیامه ریزی کنیک که اسباب بازیبنابراین باید به گونه ای برنبنابراین باید به گونه ای برن

                    ها و حرفه های متنوع آشنا شود و وقتای بزرگتار شاد باه راحتای     ها و حرفه های متنوع آشنا شود و وقتای بزرگتار شاد باه راحتای       این باعا می شود که کودک با شغلاین باعا می شود که کودک با شغل  ؛؛بگذاریکبگذاریک

باشد فقاط باه هماان    باشد فقاط باه هماان    ولی اگر اسباب بازی او محدود به یک شغل خاص ولی اگر اسباب بازی او محدود به یک شغل خاص   واند یکی از مشاغل را انتخاب کند؛واند یکی از مشاغل را انتخاب کند؛می تمی ت

ش به آن شغل فراهک نباشد به آسانی نمای تواناد شاغل هاای دیگار را      ش به آن شغل فراهک نباشد به آسانی نمای تواناد شاغل هاای دیگار را      ورودورودحرفه عالقه مند می شود و اگر زمینه حرفه عالقه مند می شود و اگر زمینه 

  انتخاب کند. انتخاب کند. 
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  ( نزدیکی با واقعیت ( نزدیکی با واقعیت ذذ

                هاا  هاا    بناابراین وساایل باازی   بناابراین وساایل باازی     ؛؛شان رنگای از واقعیات داشاته باشاد    شان رنگای از واقعیات داشاته باشاد      هایهای  معموال کودکان دوست دارند اسباب بازیمعموال کودکان دوست دارند اسباب بازی

توانند نمادی از ابزار واقعی در دنیای بزرگساالن رایج است باشند. لوازم خانه ، وسایل نقلیاه و ... کاه کاودک    توانند نمادی از ابزار واقعی در دنیای بزرگساالن رایج است باشند. لوازم خانه ، وسایل نقلیاه و ... کاه کاودک    می می 

  ضمن بازی با این ابزار و وسایل با کاربرد واقعی ابزارهای زندگی آشنا می شود. ضمن بازی با این ابزار و وسایل با کاربرد واقعی ابزارهای زندگی آشنا می شود. 
  

  ::رعايت نکات ايمني و بهداشتي اساب بازی رعايت نکات ايمني و بهداشتي اساب بازی 

دک دقت و وسواس به خرج می دهند باید به غذای روحای و روانای   دک دقت و وسواس به خرج می دهند باید به غذای روحای و روانای   والدین همانطور که نسبت به مواد غذایی کووالدین همانطور که نسبت به مواد غذایی کو

  کودک مانند اسباب بازی برنامه های تلویزیون، فیلک ، نوار و کتاب آنان نیز توجه کنند. کودک مانند اسباب بازی برنامه های تلویزیون، فیلک ، نوار و کتاب آنان نیز توجه کنند. 

ولای بارای او   ولای بارای او     ؛؛باه عناوان اساباب باازی اساتفاده مای کناد       باه عناوان اساباب باازی اساتفاده مای کناد         آن هاآن هاچه بسیارند اسباب بازی یا اشیایی که کودک از چه بسیارند اسباب بازی یا اشیایی که کودک از 

جه به اجناس اسباب بازی ) پالستیکی ، شیشه ای و شکستنی ، فلزی ، چوبی ، پارچه ای و جه به اجناس اسباب بازی ) پالستیکی ، شیشه ای و شکستنی ، فلزی ، چوبی ، پارچه ای و خطرآفرین هستند. باتوخطرآفرین هستند. باتو

های پالساتیکی  های پالساتیکی    اسباب بازیاسباب بازی  الکترونیکی و ... ( باید ایمنی الزم و نکات بهداشتی در آن رعایت گردد. به طورمیالالکترونیکی و ... ( باید ایمنی الزم و نکات بهداشتی در آن رعایت گردد. به طورمیال

زیرا در صورت زیرا در صورت   ؛؛م نباشدم نباشدازجنس شکننده و مواد دست دوازجنس شکننده و مواد دست دو  اف و برای لمس کردن مناسب باشنداف و برای لمس کردن مناسب باشندباید دارای سطح صباید دارای سطح ص

  لبه های آن تیز و برنده می شود. لبه های آن تیز و برنده می شود.   ،،شکستنشکستن

  شده باشد. شده باشد. های غیرمااز استفاده های غیرمااز استفاده   در اسباب بازی از رنگدر اسباب بازی از رنگ  نبایدنباید

یی که ممکن است زود بشکنند و در نتیاه لباه هاای تیاز    یی که ممکن است زود بشکنند و در نتیاه لباه هاای تیاز    آن هاآن هااسباب بازی دارای لبه های تیز یا اسباب بازی دارای لبه های تیز یا ی ی از تهیه از تهیه و باید و باید 

  . . شودشودپیدا کنند خودداری پیدا کنند خودداری 

  

    ::اب بازیاب بازیانواع اسبانواع اسب

بهه  بهه    رای یادگیری کودک فراهم مهی آورنهد،  رای یادگیری کودک فراهم مهی آورنهد،  هایی که بهایی که ب  و موقعیتو موقعیت  آن هاآن هاها را براساس دامنه تاثیرها را براساس دامنه تاثیر  اسباب بازیاسباب بازی

  مهم تقسیم می کنند:  مهم تقسیم می کنند:    یی  دودستهدودسته

  . .   . سازمان نیافته. سازمان نیافته22. سازمان یافته ، . سازمان یافته ، 11

  اسباب بازی سازمان يافته:اسباب بازی سازمان يافته:

محادود اسات   محادود اسات     آن هاآن هاتاثیر تاثیر   یی  دارند و دامنهدارند و دامنههای سازمان یافته شکل مشخص و از پیش تعیین شده ای های سازمان یافته شکل مشخص و از پیش تعیین شده ای   اسباب بازیاسباب بازی

دساته  دساته    66هاا باه   هاا باه     و به منظور ایااد موقعیت یادگیری خاص برای کودکان به کار می روند. این گونه اساباب باازی  و به منظور ایااد موقعیت یادگیری خاص برای کودکان به کار می روند. این گونه اساباب باازی  

  می شوند: می شوند:   تقسیک تقسیک 

  هایی ویژه خردساالن؛هایی ویژه خردساالن؛  اسباب بازیاسباب بازی  ..11

  هایی برای جلب توجه کودک؛هایی برای جلب توجه کودک؛  اسباب بازیاسباب بازی  ..22

  ؛؛حرک در کودکحرک در کودکهایی برای ایااد تهایی برای ایااد ت  اسباب بازیاسباب بازی  ..33

  های دست و هماهنگی چشک و انگشتان؛های دست و هماهنگی چشک و انگشتان؛  هایی برای تقویت مهارتهایی برای تقویت مهارت  اسباب بازیاسباب بازی  ..44
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  ایی برای تقویت قوه تمیز و تشخیص؛ایی برای تقویت قوه تمیز و تشخیص؛هه  اسباب بازیاسباب بازی  ..55

  رای تقویت قدرت تکلک و بیان کودک.رای تقویت قدرت تکلک و بیان کودک.هایی بهایی ب  اسباب بازیاسباب بازی  ..66

  

  ::های جالب های جالب   اسباب بازیاسباب بازی

ی از خود نشان نمی دهناد و باه تحریکاات اضاافی بارای      ی از خود نشان نمی دهناد و باه تحریکاات اضاافی بارای      برای کودکانی که عالقه ای به بازی کردن با اسباب بازبرای کودکانی که عالقه ای به بازی کردن با اسباب باز

هاا اساتفاده کارد. وساایل ایان گاروه ،       هاا اساتفاده کارد. وساایل ایان گاروه ،         انگیخته شدن به بازی احتیاج دارند ، می توان از این گروه اساباب باازی  انگیخته شدن به بازی احتیاج دارند ، می توان از این گروه اساباب باازی  

ماشاین آتاش نشاانی یاا آمباوالنس ،      ماشاین آتاش نشاانی یاا آمباوالنس ،        یی  باکمترین عمل ، نتیاه زیادی را عاید می سازد. کاودک بافشاردن دکماه   باکمترین عمل ، نتیاه زیادی را عاید می سازد. کاودک بافشاردن دکماه   

های رنگی و حرکت اسباب بازی را مشااهده مای   های رنگی و حرکت اسباب بازی را مشااهده مای     یر می شنود و روشن و خاموش شدن چراغیر می شنود و روشن و خاموش شدن چراغبالفاصله صدای آژبالفاصله صدای آژ

کند یا با رهاکردن یک فنر می تواند شاهد حرکات موزون و هماهنگ باشد. این وسایل می توانند به خوبی حواس کند یا با رهاکردن یک فنر می تواند شاهد حرکات موزون و هماهنگ باشد. این وسایل می توانند به خوبی حواس 

  وقوای ذهنی کودک را متمرکز سازند.وقوای ذهنی کودک را متمرکز سازند.

    

  ::های محرک های محرک   اسباب بازیاسباب بازی

ی تمرین و تقویت عضالت ، مصرف انرژی ، ایااد تعادل ، پرورش اعتماد باه نفاس و   ی تمرین و تقویت عضالت ، مصرف انرژی ، ایااد تعادل ، پرورش اعتماد باه نفاس و   برابرا  بازی هابازی هااین نوع اسباب این نوع اسباب 

  از : از :   استاست  کسب تاربیاتی راجع به رهبری مفیدند و عبارتکسب تاربیاتی راجع به رهبری مفیدند و عبارت

مانند قطعات چوبی یا آهنی درهاک فرورفتاه   مانند قطعات چوبی یا آهنی درهاک فرورفتاه     باال رود و پایین بیاید:باال رود و پایین بیاید:  آن هاآن هاالف( وسایلی که کودک می تواند از الف( وسایلی که کودک می تواند از 

  سره . سره . ی چوبی و طنابی و سری چوبی و طنابی و سرآن هاآن هایا نردبیا نردب

باریک جداول کاه  باریک جداول کاه    یی  الکلنگ و تخته های قرقره دار یا لبهالکلنگ و تخته های قرقره دار یا لبهمانند امانند ا  ب( وسایلی که درکودک ایجاد تعادل می کند:ب( وسایلی که درکودک ایجاد تعادل می کند:

  عبور کند. عبور کند.   آن هاآن هاکودک از روی کودک از روی 

مانند توپ ، که کودک می تواند آن را قل دهد ، پرتاب کند ودنبال نماید. اگر درون توپ ، مانند توپ ، که کودک می تواند آن را قل دهد ، پرتاب کند ودنبال نماید. اگر درون توپ ،   ج( وسایل غلتانیدنی :ج( وسایل غلتانیدنی :

  ده باشد که ضمن غلتیدن ، تولید صدا کند برای کودک خوشایندتر است. ده باشد که ضمن غلتیدن ، تولید صدا کند برای کودک خوشایندتر است. زنگوله ای تعبیه شزنگوله ای تعبیه ش

  آن هاآن هاهای کوچک ، دوچرخه ، سه چرخه و ماشینهایی که کودک های کوچک ، دوچرخه ، سه چرخه و ماشینهایی که کودک   مانند فرغونمانند فرغون  د( وسایل هل دادنی و کشیدنی :د( وسایل هل دادنی و کشیدنی :

را با نخی چندمتری به دنبال خود می کشد، چون باعا حرکت و جابه جایی کودک می شوند سبب می گردند که را با نخی چندمتری به دنبال خود می کشد، چون باعا حرکت و جابه جایی کودک می شوند سبب می گردند که 

از ایان رو ،  از ایان رو ،    کند و مسایر حرکات را ارزیاابی کناد؛    کند و مسایر حرکات را ارزیاابی کناد؛      ی مختلف بازدیدی مختلف بازدیدهاهاان ان ک در حین فعالیت و حرکت از مکک در حین فعالیت و حرکت از مککودکود

  های الزم برای راه رفتن ، پریدن و دویدن می شوند. های الزم برای راه رفتن ، پریدن و دویدن می شوند.   باعا تقویت عضالت بزر  کودک و کسب مهارتباعا تقویت عضالت بزر  کودک و کسب مهارت

ه سنگ و لای لای کاردن ،    ه سنگ و لای لای کاردن ،    رسک چندخانه با گچ یا ذغال روی زمین و استفاده از یک تکرسک چندخانه با گچ یا ذغال روی زمین و استفاده از یک تک  ( وسایل لی لی کردن :( وسایل لی لی کردن :  هه

همااهنگی عضاالنی کاودک مای شاود و      همااهنگی عضاالنی کاودک مای شاود و        یی  دلچسب کودکان است . لی لی کردن باعا توسعهدلچسب کودکان است . لی لی کردن باعا توسعه  بازی هایبازی هاییکی از یکی از 

  حرکات درشت نظیر ایستادن ، پریدن با یک پا و حفظ تعادل را در او تقویت می کند. حرکات درشت نظیر ایستادن ، پریدن با یک پا و حفظ تعادل را در او تقویت می کند. 

  هایی برای تقویت مهارتهای دستی و هماهنگی چشک و دست هایی برای تقویت مهارتهای دستی و هماهنگی چشک و دست   اسباب بازیاسباب بازی
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  ند از : ند از : ت حرکات ظریف دست می شوند عبارتت حرکات ظریف دست می شوند عبارتن دسته که باعث تقوین دسته که باعث تقویوسایل ایوسایل ای

کودک نخی را از سوراخهای مهره ها عباور مای دهاد. بارای     کودک نخی را از سوراخهای مهره ها عباور مای دهاد. بارای       تخته های سوراخ دار و کفش :تخته های سوراخ دار و کفش :  الف( نخ و مهره ،الف( نخ و مهره ،

اینکه مهره ها از طرف دیگر نخ خارج نشوند ، مربی می تواند انتهای نخ را گره بزند. می توان از کاودک خواسات   اینکه مهره ها از طرف دیگر نخ خارج نشوند ، مربی می تواند انتهای نخ را گره بزند. می توان از کاودک خواسات   

میال ، مهره های قرمز را نخ کند و سپس رنگ آبی را . در این فعالیت میال ، مهره های قرمز را نخ کند و سپس رنگ آبی را . در این فعالیت   دارای رنگهای مختلف؛دارای رنگهای مختلف؛از میان مهره های از میان مهره های که که 

، حس بینایی و دقت بینایی تقویت می شود و بین چشک و عضالت ظریف دست همااهنگی حاصال مای شاود .     ، حس بینایی و دقت بینایی تقویت می شود و بین چشک و عضالت ظریف دست همااهنگی حاصال مای شاود .     

های الزم را در های الزم را در   ای کفش نیز مهارتای کفش نیز مهارتهه  های دوتخته کنارهک یا عبوردادن بندکفش از سوراخهای دوتخته کنارهک یا عبوردادن بندکفش از سوراخ  عبوردادن نخ از سوراخعبوردادن نخ از سوراخ

  کودک ایااد می کند. کودک ایااد می کند. 

    استفاده از پیچ و مهره های چاوبی یاا پالساتیکی در انادازه هاای مختلاف و      استفاده از پیچ و مهره های چاوبی یاا پالساتیکی در انادازه هاای مختلاف و        های پیچ کردنی :های پیچ کردنی :  ب( اسباب بازیب( اسباب بازی

هاای انگشاتان را افازایش           هاای انگشاتان را افازایش             د و مهاارت د و مهاارت نگی بیشتر حرکات چشاک و دسات مای شاو    نگی بیشتر حرکات چشاک و دسات مای شاو    های متنوع باعا هماههای متنوع باعا هماه  رنگرنگ

  د. د. می دهمی ده

ها ، مهاره هاا ،   ها ، مهاره هاا ،     هایی مانند آدمکهایی مانند آدمک  بازی کردن با اسباب بازیبازی کردن با اسباب بازی  های سوارکردنی و جفت کردنی :های سوارکردنی و جفت کردنی :  اب بازیاب بازیج( اسبج( اسب

                      وزنه ها و اشکال مختلف که در جاها یاا حفاره هاای مخصاوص باه خاود قارار داده مای شاوند یاا قطعااتی باا             وزنه ها و اشکال مختلف که در جاها یاا حفاره هاای مخصاوص باه خاود قارار داده مای شاوند یاا قطعااتی باا             

ند ، مستلزم دقت و نیاروی ذهنای   ند ، مستلزم دقت و نیاروی ذهنای   های کوچک و بزر  در مرکز ، که در میله های مناسب گذاشته می شوهای کوچک و بزر  در مرکز ، که در میله های مناسب گذاشته می شو  سوراخسوراخ

مناسب آن را بیابد و مربع را در آن جای دهاد. هرقادر   مناسب آن را بیابد و مربع را در آن جای دهاد. هرقادر     یی  نگاه کردن به اندازه ، حفرهنگاه کردن به اندازه ، حفره  زیادی است . کودک باید بازیادی است . کودک باید با

  این قطعات ریزتر باشند ، به قدرت لمس و انطباق چشک و دست بیشتری نیاز دارند. این قطعات ریزتر باشند ، به قدرت لمس و انطباق چشک و دست بیشتری نیاز دارند. 

  

  ::های تشخیصی های تشخیصی   اسباب بازیاسباب بازی

، کودک اشکال هندسی را می شناساد ، بامفااهیک انادازه و حااک آشانا مای شاود و        ، کودک اشکال هندسی را می شناساد ، بامفااهیک انادازه و حااک آشانا مای شاود و          هاها  به کمک این اسباب بازیبه کمک این اسباب بازی

  ها را شناسایی می کند. ها را شناسایی می کند.   اصوات و رنگاصوات و رنگ

نظیار دایاره ،   نظیار دایاره ،     که کودک اشکال هندسای؛ که کودک اشکال هندسای؛   ها هستندها هستند  مناسب از این نوع اسباب بازیمناسب از این نوع اسباب بازی  یی  های جاگذاردنی نمونههای جاگذاردنی نمونه  پازلپازل

را درجای مناسب خود قرار می دهد. این قطعات سه را درجای مناسب خود قرار می دهد. این قطعات سه   آن هاآن هامیلا ، مستطیل ، لوزی و ... را تشخیص می دهد و یا میلا ، مستطیل ، لوزی و ... را تشخیص می دهد و یا 

بعدی وقتی درون حفره قرار می گیرند ، به حالت دوبعدی در می آیند . کودک بامفاهیک طاول ، عارض ، ارتفااع ،    بعدی وقتی درون حفره قرار می گیرند ، به حالت دوبعدی در می آیند . کودک بامفاهیک طاول ، عارض ، ارتفااع ،    

د . دقت او افزایش می یابد و هماهنگی چشک و دسات  د . دقت او افزایش می یابد و هماهنگی چشک و دسات  و اشکال مختلف هندسی آشنا می شوو اشکال مختلف هندسی آشنا می شو  سطح ، حاک ، رنگسطح ، حاک ، رنگ

    در او تقویت می شود.در او تقویت می شود.

  های گویشی و زبانی های گویشی و زبانی   اسباب بازیاسباب بازی

نی باعا تقویات دساتگاه تنفسای و تولیاد صادای      نی باعا تقویات دساتگاه تنفسای و تولیاد صادای        هایی نظیر سازدهنی ، بوق ، سوت ، بادکنک ، وهایی نظیر سازدهنی ، بوق ، سوت ، بادکنک ، و  اسباب بازیاسباب بازی

                      هاای قصاه گاو و   هاای قصاه گاو و     های دیگاری نظیار دومیناو، لاوتری ارتبااط و پاازل ، کاارت       های دیگاری نظیار دومیناو، لاوتری ارتبااط و پاازل ، کاارت         کودک می شوند و اسباب بازیکودک می شوند و اسباب بازی

های متنوعی را برای صحبت کردن و مکالمه کودک فراهک می سازند های متنوعی را برای صحبت کردن و مکالمه کودک فراهک می سازند   وضوعوضوعهای تصویری وجود دارند که مهای تصویری وجود دارند که م  کتابکتاب

  در تکلک ، مهارت الزم را به دست آورد. در تکلک ، مهارت الزم را به دست آورد.   بد تاکلمات مناسب را بیان کند وبد تاکلمات مناسب را بیان کند وو کودک فرصت می یاو کودک فرصت می یا



 42 

و و تصویر وجود دارد. قطعات دومینو به گونه و و تصویر وجود دارد. قطعات دومینو به گونه در هرقطعه ، دو طردر هرقطعه ، دو طرشکلی است که شکلی است که   قطعات مستطیلقطعات مستطیل  الف( دومینو:الف( دومینو:

ر ارتباط دارند که کودکان ، با پیداکردن ارتباط ، قطعات را کنار یکدیگر می چینند . در دومینوهایی کاه  ر ارتباط دارند که کودکان ، با پیداکردن ارتباط ، قطعات را کنار یکدیگر می چینند . در دومینوهایی کاه  ای بایکدیگای بایکدیگ

باه طاور میاال ، مای     باه طاور میاال ، مای       اکودک صحبت کرد و از او پرسش کارد؛ اکودک صحبت کرد و از او پرسش کارد؛ از تصویر تشکیل شده اند می توان درباره تصاویر باز تصویر تشکیل شده اند می توان درباره تصاویر ب

یا هواپیما است ؟ تصویر گرباه را باه مان    یا هواپیما است ؟ تصویر گرباه را باه مان    توان سوال کرد ، که کدام عکس ، گل یا میوه است ؟ کدام شکل پروانه توان سوال کرد ، که کدام عکس ، گل یا میوه است ؟ کدام شکل پروانه 

خال دارد؟ کدام تصویر قرمزرنگ است ؟ صدای گربه چطور است ؟ ماهی کاا زنادگی  خال دارد؟ کدام تصویر قرمزرنگ است ؟ صدای گربه چطور است ؟ ماهی کاا زنادگی    سهسهنشان بده . کدام قطعه نشان بده . کدام قطعه 

لغات و دانش کودک افزایش می یابد و در تکلک مهارت بیشتری باه  لغات و دانش کودک افزایش می یابد و در تکلک مهارت بیشتری باه  ی ی های متعدد ، دامنه های متعدد ، دامنه   می کند؟ باطرو پرسشمی کند؟ باطرو پرسش

هاا را  هاا را    اخاتالف اخاتالف       هاا و  هاا و    ها ، اعداد و حیوانات و ... آشنا می شود. تفااوت ها ، اعداد و حیوانات و ... آشنا می شود. تفااوت   ، رنگ، رنگدست می آورد. کودک با اشکال دست می آورد. کودک با اشکال 

  شناسایی می کند. همکاری با گروه و رعایت کردن نوبت را در بازی دو یا چندنفره فرا می گیرد. شناسایی می کند. همکاری با گروه و رعایت کردن نوبت را در بازی دو یا چندنفره فرا می گیرد. 

به ناوعی  به ناوعی    آن هاآن هاعبارت است از یک قطعه اصلی و قطعات کوچک و مصور فرعی که تصاویر عبارت است از یک قطعه اصلی و قطعات کوچک و مصور فرعی که تصاویر   ب( لوتوی ارتباط :ب( لوتوی ارتباط :

  یکدیگر ارتباط دارند. یکدیگر ارتباط دارند. بابا

تصاویر قطعه اصلی ممکن است شامل شکل پلیس ، آشپز ، آسمان و دریا باشد که با تصاویر فرعای دزد ، کیاک ،   تصاویر قطعه اصلی ممکن است شامل شکل پلیس ، آشپز ، آسمان و دریا باشد که با تصاویر فرعای دزد ، کیاک ،   

هواپیما و کشتی ارتباط دارند. می توان از کودک خواست راجع به تصاویر قطعه اصلی صحبت کند یا از او چناین  هواپیما و کشتی ارتباط دارند. می توان از کودک خواست راجع به تصاویر قطعه اصلی صحبت کند یا از او چناین  

های او چه شکلی دارد؟ کار پلیس چیست ؟ آب دریاا چاه   های او چه شکلی دارد؟ کار پلیس چیست ؟ آب دریاا چاه     ؟ بال؟ بال  هایی کرد: پروانه چطور حرکت می کندهایی کرد: پروانه چطور حرکت می کند  پرسشپرسش

رنگ و مزه ای دارد؟ چه حیواناتی در دریا زندگی می کنند ؟ و ... سپس از کودک بخواهیک که قطعااتی را کاه باه    رنگ و مزه ای دارد؟ چه حیواناتی در دریا زندگی می کنند ؟ و ... سپس از کودک بخواهیک که قطعااتی را کاه باه    

ش ش نوعی با قطعه اصلی ارتباط دارند شناسایی کند و کنارهک یا روی هک قرار دهد . لوتوی ارتباط ، عالوه بر پارور نوعی با قطعه اصلی ارتباط دارند شناسایی کند و کنارهک یا روی هک قرار دهد . لوتوی ارتباط ، عالوه بر پارور 

قدرت بیان ، حس کناکاوی کودک را در مورد مفاهیک مختلف محیط زنادگی ، مساائل اجتمااعی ، مشااغل و ...     قدرت بیان ، حس کناکاوی کودک را در مورد مفاهیک مختلف محیط زنادگی ، مساائل اجتمااعی ، مشااغل و ...     

  تحریک می کند. تحریک می کند. 

در محل خاود ، تصاویر اصالی باه     در محل خاود ، تصاویر اصالی باه       آن هاآن هاقطعات بریده یا جدا از هک یک تصویر است که ، با قراردادن قطعات بریده یا جدا از هک یک تصویر است که ، با قراردادن   ج( پازل :ج( پازل :

  دست می آید. دست می آید. 

    ردنی تقسیک می شوند.در پازل جاگذاردنی کاودک جاای اشایای خاالی را    ردنی تقسیک می شوند.در پازل جاگذاردنی کاودک جاای اشایای خاالی را    ها به دو دسته جاگذاردنی و جورکها به دو دسته جاگذاردنی و جورک  پازلپازل

می یابد و قطعه را درون آن قرار می دهد و تصویر را کامل می کناد و در پاازل جاورکردنی ، کاودک قطعاات را      می یابد و قطعه را درون آن قرار می دهد و تصویر را کامل می کناد و در پاازل جاورکردنی ، کاودک قطعاات را      

  برحسب شکل ، رنگ و اندازه و موضوع انتخاب می کند و درکنار هک قرار می دهد و تصویر را کامل می کند. برحسب شکل ، رنگ و اندازه و موضوع انتخاب می کند و درکنار هک قرار می دهد و تصویر را کامل می کند. 

    هاایی هاایی   پازل به کودک ، او را به صحبت کردن راجع به موضوع پاازل تشاویا مای کنایک و پرساش     پازل به کودک ، او را به صحبت کردن راجع به موضوع پاازل تشاویا مای کنایک و پرساش       یی  ام ارائهام ارائههنگهنگ

میال ، می پرسیک این تصویر مربوط به چه فصلی است ؟ فصل قبل و بعاد  میال ، می پرسیک این تصویر مربوط به چه فصلی است ؟ فصل قبل و بعاد    باره ی موضوع پازل از او می پرسیک؛باره ی موضوع پازل از او می پرسیک؛دردر

ت و ... یاا در پاازل روساتا از    ت و ... یاا در پاازل روساتا از    از این فصل چه فصلی است ؟ در این فصل چه میوه هایی هست ، هوا چطاور اسا  از این فصل چه فصلی است ؟ در این فصل چه میوه هایی هست ، هوا چطاور اسا  

کودک می پرسیک ، در روستا چه حیواناتی بیشتر دیده می شوند ؟ گوسفندان چه فوایدی دارند؟ شغل اصلی ماردم  کودک می پرسیک ، در روستا چه حیواناتی بیشتر دیده می شوند ؟ گوسفندان چه فوایدی دارند؟ شغل اصلی ماردم  

  روستا چیست ؟ فرش را چطور می بافند ؟ و ... روستا چیست ؟ فرش را چطور می بافند ؟ و ... 

درت درت از اهداف پازل می توان به پرورش دقت بینایی ، تشخیص شکل ، رنگ ، شناخت جازء از کال ، پارورش قا    از اهداف پازل می توان به پرورش دقت بینایی ، تشخیص شکل ، رنگ ، شناخت جازء از کال ، پارورش قا    

  بیان و یادگیری واژه های جدید اشاره کرد. بیان و یادگیری واژه های جدید اشاره کرد. 
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تر تر   سنین پایینسنین پایین  برایبرای  نوع دکمه دار و بدون دکمه طراحی شده اند که نوع دکمه دار آننوع دکمه دار و بدون دکمه طراحی شده اند که نوع دکمه دار آندو دو های جاگذاردنی در های جاگذاردنی در   پازلپازل

  مناسب می باشد. مناسب می باشد. 

تواناد آن  تواناد آن  ها باید متناسب با سن کودک در اختیار او گذاشته شوند. پازل نباید آن قدر سخت باشد که کودک نها باید متناسب با سن کودک در اختیار او گذاشته شوند. پازل نباید آن قدر سخت باشد که کودک ن  پازلپازل

  را حل کند ونباید آن قدر ساده باشد که عالقه کودک را از بین ببرد و در او خستگی ایااد کند. را حل کند ونباید آن قدر ساده باشد که عالقه کودک را از بین ببرد و در او خستگی ایااد کند. 

هرچه اندازه قطعات پازل ریزتر و هرچه تعداد قطعات بیشتر و هرچه موضوع پازل پیچیده تار باشاد بارای سانین     هرچه اندازه قطعات پازل ریزتر و هرچه تعداد قطعات بیشتر و هرچه موضوع پازل پیچیده تار باشاد بارای سانین     

  تر است. تر است.   باالتر مناسبباالتر مناسب

تعادادی کاارت کاه بارروی آناان اشاکال گونااگون        تعادادی کاارت کاه بارروی آناان اشاکال گونااگون          یی  با تهیهبا تهیه  های تصویری :های تصویری :  های قصه گو و کتابهای قصه گو و کتاب  د( کارتد( کارت

یک کارت به کاودک از او مای خاواهیک    یک کارت به کاودک از او مای خاواهیک      یی  چسبانیده شده است ، می توان به رشد بیان کودک کمک کرد. با ارائهچسبانیده شده است ، می توان به رشد بیان کودک کمک کرد. با ارائه

توضیح دهد و داستانی برای کارت از خود بسازد. همچنین می توان ، باتوجه باه  توضیح دهد و داستانی برای کارت از خود بسازد. همچنین می توان ، باتوجه باه    آن هاآن هاها و ارتباط ها و ارتباط   شکلشکل    درباره درباره 

های این دسته های این دسته   های مناسب و همراه با تصویرهای رنگی را در اختیار او قرار داد. هدفهای مناسب و همراه با تصویرهای رنگی را در اختیار او قرار داد. هدف  کودک ، کتابکودک ، کتاب  سن و ذوقسن و ذوق

قادرت خالقیات و   قادرت خالقیات و     یی  واژه ها ، آشنایی با مفااهیک کلماات ، توساعه   واژه ها ، آشنایی با مفااهیک کلماات ، توساعه     یی  خزانهخزانهافزایش افزایش از : از :   است است   از وسایل عبارتاز وسایل عبارت

  تقویت تکلک . تقویت تکلک . 

  

  ::های سازمان نیافته های سازمان نیافته   سباب بازیسباب بازیاا

که در این طبقه قرار می گیرند، شکل از پیش تعیین شده ای ندارند و کودکان می توانند که در این طبقه قرار می گیرند، شکل از پیش تعیین شده ای ندارند و کودکان می توانند   ها و وسایلیها و وسایلی  اسباب بازیاسباب بازی

های یادگیری های یادگیری   ها موقعیتها موقعیت  های نویی اناام دهند . این اسباب بازیهای نویی اناام دهند . این اسباب بازی  از ابتکار و خالقیت خود استفاده کنند و فعالیتاز ابتکار و خالقیت خود استفاده کنند و فعالیت

ارناد . ارزش تشخیصای ایان دساته     ارناد . ارزش تشخیصای ایان دساته     متفاوتی را برای کودک فراهک می آورند و راه را برای ابتکار کودک باز می گذمتفاوتی را برای کودک فراهک می آورند و راه را برای ابتکار کودک باز می گذ

های خود را ناآگاهانه ، فرافکنی کناد. نظاک وساازمانی کاه     های خود را ناآگاهانه ، فرافکنی کناد. نظاک وساازمانی کاه       زیرا کودک می تواند فعالیتزیرا کودک می تواند فعالیت  ر زیاد است ؛ر زیاد است ؛وسایل بسیاوسایل بسیا

هایی به پدران و مادران یا مربیان می دهد کاه بتوانناد جنباه هاای شخصایتی      هایی به پدران و مادران یا مربیان می دهد کاه بتوانناد جنباه هاای شخصایتی        کودک به این وسایل می دهد سرنخکودک به این وسایل می دهد سرنخ

  عمده تقسیک می شوند: عمده تقسیک می شوند:   یی  یل این گروه به سه دستهیل این گروه به سه دستهکودک را بهتر شناسایی کنند. وساکودک را بهتر شناسایی کنند. وسا

  ؛؛  هایی ساختنی ) ساختمانی (هایی ساختنی ) ساختمانی (  . اسباب بازی. اسباب بازی33

  های خالقه؛های خالقه؛  . وسایل برای بازی. وسایل برای بازی11

  ؛؛های تصوری های تصوری   . وسایل برای بازی. وسایل برای بازی11

  های ساختنی.های ساختنی.  . اسباب بازی. اسباب بازی33

ی کند یاا روی هاک   ی کند یاا روی هاک   را به هک وصل مرا به هک وصل م  آن هاآن هاهایی متشکل از چندقطعه یا چند صد قطعه اند که بازیکن هایی متشکل از چندقطعه یا چند صد قطعه اند که بازیکن   اسباب بازیاسباب بازی

های چوبی یا پالستیکی و لگو دو ناوع مهاک   های چوبی یا پالستیکی و لگو دو ناوع مهاک   را ظاهر می سازند . مکعب را ظاهر می سازند . مکعب   ی خاصیی خاصیآن هاآن هاچیده می شوند و ساختمچیده می شوند و ساختم

  ند. ند. بازی هایبازی هایاین اسباب این اسباب 

  آن هاا آن هاا های گوناگون ساخته شده اند و کودک مای تواناد باا    های گوناگون ساخته شده اند و کودک مای تواناد باا      ها در اندازه ها و رنگها در اندازه ها و رنگ  این مکعباین مکعب  ها :ها :  الف( مکعبالف( مکعب

ازد. کودک پس از ساختن برج یا خانه های چندطبقه با ضاربه ای آن را خاراب مای    ازد. کودک پس از ساختن برج یا خانه های چندطبقه با ضاربه ای آن را خاراب مای    برج ، پل یا چیزهای دیگر بسبرج ، پل یا چیزهای دیگر بس
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مفاهیک ذهنی مفاهیک ذهنی ت می برد. کودک ضمن بازی با قطعات ، با ت می برد. کودک ضمن بازی با قطعات ، با ها و صدای حاصل از آن لذّها و صدای حاصل از آن لذّ  ریختن مکعبریختن مکعب  کند و از فروکند و از فرو

هی و برقاراری  هی و برقاراری  تعادل اجسام ، بلنادی و کوتاا  تعادل اجسام ، بلنادی و کوتاا    یی  میال ، هنگام ساختن پل ، ذهن را دربارهمیال ، هنگام ساختن پل ، ذهن را درباره  و فضایی آشنا می شود؛و فضایی آشنا می شود؛

تناسب بین پایه ها به فعالیت می اندازد. هماهنگی بین حرکات چشک و دست تقویت می شود. بااجنس ، رناگ و   تناسب بین پایه ها به فعالیت می اندازد. هماهنگی بین حرکات چشک و دست تقویت می شود. بااجنس ، رناگ و   

تار از طبقاات بااالیی    تار از طبقاات بااالیی      اشکال مختلف آشنا می گردد و درمی یابد که وقتی سطح طبقه زیرین به اندازه کافی وسایع اشکال مختلف آشنا می گردد و درمی یابد که وقتی سطح طبقه زیرین به اندازه کافی وسایع 

  شود، احتمال سقوط و فرو ریزی آن بیشتر می شود. شود، احتمال سقوط و فرو ریزی آن بیشتر می شود. نباشد ، قطعات فرو می ریزند و هرچه ساختمان بلندتر نباشد ، قطعات فرو می ریزند و هرچه ساختمان بلندتر 

ی ی آن هاا آن هاا ها و سااختم ها و سااختم   حاکحاک  آن هاآن هاهای مختلف و قابل اتصال به یکدیگر ، که از ترکیب های مختلف و قابل اتصال به یکدیگر ، که از ترکیب   قطعات و حاکقطعات و حاک  ب( لگو:ب( لگو:

  متفاوتی به دست می آید ، لگو نامیده می شود. جنس لگو معموال پالستیکی است. متفاوتی به دست می آید ، لگو نامیده می شود. جنس لگو معموال پالستیکی است. 

هاایی از  هاایی از    شکل را کنار بگاذارد و ساتون  شکل را کنار بگاذارد و ساتون    جدا کند، قطعات هکجدا کند، قطعات هک  می توان از کودک خواست قطعات سفید یا قرمز رامی توان از کودک خواست قطعات سفید یا قرمز را

  شکل بسازد و سپس به بازی دلخواه خود ادامه دهد. شکل بسازد و سپس به بازی دلخواه خود ادامه دهد.   رنگ یا هکرنگ یا هک  قطعات هکقطعات هک

لگو ابزاری برای یادگیری است . سبب رشد و هماهنگی مهارتهای بدنی و ارتباطات فضایی می شود. هنگام باازی  لگو ابزاری برای یادگیری است . سبب رشد و هماهنگی مهارتهای بدنی و ارتباطات فضایی می شود. هنگام باازی  

خالقیت و حافظه بیناایی و تاساک او پارورش مای     خالقیت و حافظه بیناایی و تاساک او پارورش مای       یی  ود و قوهود و قوهبا آن ، تصورات و تخیالت کودک تحریک می شبا آن ، تصورات و تخیالت کودک تحریک می ش

بارای میاال ، چاه چیازی مای خاواهی       بارای میاال ، چاه چیازی مای خاواهی         کارد؛ کارد؛ یابد. می توان از کودک درباره طرحی که در ذهن خود دارد پرسش یابد. می توان از کودک درباره طرحی که در ذهن خود دارد پرسش 

  بسازی ؟ بسازی ؟ 

  اتاق ، با باغچه یا بدون باغچه ، با پارکینگ یا بدون پارکینگ و ... اتاق ، با باغچه یا بدون باغچه ، با پارکینگ یا بدون پارکینگ و ...   11یا یا 11خانه ای با خانه ای با 

  

  های خالقه های خالقه   بازیبازی. وسایل الزم برای . وسایل الزم برای 22

کودکان است. کشیدن نقاشی یا تصاویر آدماک   کودکان است. کشیدن نقاشی یا تصاویر آدماک   ی ی های خالقه وسیله غیرکالمی برای بیان احساسات و عالقه های خالقه وسیله غیرکالمی برای بیان احساسات و عالقه   بازیبازی

را از فشارها رهایی بخشد. نقاشی باعاا تقویات   را از فشارها رهایی بخشد. نقاشی باعاا تقویات     آن هاآن هابرای کودکان فراهک آورد و برای کودکان فراهک آورد و   رارا  ممکن است آرامش و لذتممکن است آرامش و لذت

  قدرت خالقه و نیروی ابتکار کودک می شود. قدرت خالقه و نیروی ابتکار کودک می شود. 

خطی مای کناد. در سان دوساالگی     خطی مای کناد. در سان دوساالگی       ،،ی و آبرنگ : کودک در سن یک سالگی مداد در دست می گیرد. خطی و آبرنگ : کودک در سن یک سالگی مداد در دست می گیرد. خطمدادرنگمدادرنگ

شروع به استفاده از مدادرنگی می کند. درچهارسالگی از قدرت تخیل خود برای نقاشی کمک می گیارد و در پانج   شروع به استفاده از مدادرنگی می کند. درچهارسالگی از قدرت تخیل خود برای نقاشی کمک می گیارد و در پانج   

  به استفاده از آبرنگ می پردازد. به استفاده از آبرنگ می پردازد.   ،،سالگی که استفاده از مدادرنگی را یادگرفتهسالگی که استفاده از مدادرنگی را یادگرفته

  های تصوری های تصوری   وسایل الزم برای بازیوسایل الزم برای بازی  ..33

های حرکتی کودک می شود و کناکاوی و اکتشاف او را تحریاک مای کناد. وساایل     های حرکتی کودک می شود و کناکاوی و اکتشاف او را تحریاک مای کناد. وساایل       بازی تصوری باعا فعالیتبازی تصوری باعا فعالیت

  از عروسک ، خمیرماسمه ، شن و آب . از عروسک ، خمیرماسمه ، شن و آب .   استاست  های تصوری عبارتهای تصوری عبارت  بازیبازی  یی  عمدهعمده

نقش فرزند نقش فرزند   دردردر و عروسک را در و عروسک را هنگامی که کودک با عروسک بازی می کند ، خود را در نقش ماهنگامی که کودک با عروسک بازی می کند ، خود را در نقش ما  الف( عروسک :الف( عروسک :

خود تصور می کند و همان رفتار و حرکات مادر را با خودش در مورد عروسک در پیش می گیارد. باا عروساک    خود تصور می کند و همان رفتار و حرکات مادر را با خودش در مورد عروسک در پیش می گیارد. باا عروساک    

دو دو   به طاور میاال ، وقتای کاه کاودک باا      به طاور میاال ، وقتای کاه کاودک باا        ت عاطفی خود را برای او می گوید؛ت عاطفی خود را برای او می گوید؛رازو نیاز می کند و مسائل و مشکالرازو نیاز می کند و مسائل و مشکال

را بغل می کند و به دیگاری اعتناا   را بغل می کند و به دیگاری اعتناا     آن هاآن هابازی می کند و یکی از بازی می کند و یکی از   دداو هستناو هستناعضای خانواده اعضای خانواده ی ی عروسک که نماینده عروسک که نماینده 
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اوست ابراز مای دارد. کاودکی   اوست ابراز مای دارد. کاودکی     یی  نمی کند ، بی عالقگی خود را به عروسک دیگر و فردی که آن عروسک نمایندهنمی کند ، بی عالقگی خود را به عروسک دیگر و فردی که آن عروسک نماینده

هاای  هاای    که از مادر خود کتک خورده است ، ممکن است عروسک خود را کتک بزند و تاحادودی خاود را از تانش   که از مادر خود کتک خورده است ، ممکن است عروسک خود را کتک بزند و تاحادودی خاود را از تانش   

  هایی بخشد. هایی بخشد. ایاادشده رایاادشده ر

ی اند. به آسانی شکل می گیرند و کودک می تواند اشکال ی اند. به آسانی شکل می گیرند و کودک می تواند اشکال معموال خمیرها پالستیکی و غیر سمّمعموال خمیرها پالستیکی و غیر سمّ  ب( خمیرمجسمه :ب( خمیرمجسمه :

ک فضاایی کاودک تقویات مای شاود.      ک فضاایی کاودک تقویات مای شاود.      بسازد. در خمیرباازی ، قادرت خالقیات و تاسّا    بسازد. در خمیرباازی ، قادرت خالقیات و تاسّا      آن هاآن هاموردنظر خود را با موردنظر خود را با 

ی کند ، تصمیک می گیرد ، خلا می کند و باا  ی کند ، تصمیک می گیرد ، خلا می کند و باا  هماهنگی بین چشک و عضالت انگشتان زیاد می گردد. کودک فکر مهماهنگی بین چشک و عضالت انگشتان زیاد می گردد. کودک فکر م

  سخن می گوید و برآن اسک می گذارد. سخن می گوید و برآن اسک می گذارد.   ،،آنچه ساخته استآنچه ساخته است  یی  رضایت خاطر دربارهرضایت خاطر درباره

نظیر جنس خمیر، نرمی ، سفتی ، زباری ، ساختی ، سابکی ، سانگینی ، طاول ،      نظیر جنس خمیر، نرمی ، سفتی ، زباری ، ساختی ، سابکی ، سانگینی ، طاول ،        ییدر خمیربازی ، کودک با مفاهیمدر خمیربازی ، کودک با مفاهیم

  سطح و حاک آشنا می گردد. سطح و حاک آشنا می گردد. 

شان و آب اسات . شان بایاد در     شان و آب اسات . شان بایاد در       ،،مهمی که باید در اتاق بازی وجود داشته باشاد مهمی که باید در اتاق بازی وجود داشته باشاد یکی از وسایل یکی از وسایل   ج( شن و آب :ج( شن و آب :

هاای آن را  هاای آن را    ها و شاباهت ها و شاباهت   دونوع خشک و مرطوب وجود داشته باشد تاکودک بتواند هر نوع آن را لمس و تفاوتدونوع خشک و مرطوب وجود داشته باشد تاکودک بتواند هر نوع آن را لمس و تفاوت

  درک کند. درک کند. 

هاای تخیلای   هاای تخیلای     ازیازیکودک در شن به حفرکردن و ساختن داالن می پردازد. برج ، تپه و خانه می سازد و به انااام با  کودک در شن به حفرکردن و ساختن داالن می پردازد. برج ، تپه و خانه می سازد و به انااام با  

مفاهیک هندسای و فضاایی   مفاهیک هندسای و فضاایی     ، شن تر و خشک را مقایسه می کند،، شن تر و خشک را مقایسه می کند،  مشغول می گردد. کودک هنگام بازی باشن و آبمشغول می گردد. کودک هنگام بازی باشن و آب

              ماوج درسات  ماوج درسات  رت خاود مای پاشاد،    رت خاود مای پاشاد،    را درک می کند و قدرت تخیل خود را پرورش می دهد. آب به سار و صاو  را درک می کند و قدرت تخیل خود را پرورش می دهد. آب به سار و صاو  

می دهد، قایا و قایقرانی را در ذهن خاود باه   می دهد، قایا و قایقرانی را در ذهن خاود باه     می کند و با یک جسک یا اسباب بازی کوچک که در وان حمام قرارمی کند و با یک جسک یا اسباب بازی کوچک که در وان حمام قرار

  تصور درمی آورد. تصور درمی آورد. 

  

  ::های آن های آن   اسباب بازی و ويژگياسباب بازی و ويژگي

                اسباب بازی در زندگی کودک نقش مهک و موثری دارد. اسباب بازی برای کودکاان ناوعی غاذای روانای اسات و      اسباب بازی در زندگی کودک نقش مهک و موثری دارد. اسباب بازی برای کودکاان ناوعی غاذای روانای اسات و      

ی آنان را تشکیل می دهد. چنانچاه  ی آنان را تشکیل می دهد. چنانچاه  می توان گفت که یکی از نیازهای مهک آنان به حساب می آید و جزئی از زندگمی توان گفت که یکی از نیازهای مهک آنان به حساب می آید و جزئی از زندگ

های کودکان بادقت و برطبا اصول روان شناسای و هادفهای آموزشای انتخااب شاوند ، در زنادگی       های کودکان بادقت و برطبا اصول روان شناسای و هادفهای آموزشای انتخااب شاوند ، در زنادگی         اسباب بازیاسباب بازی

اجتماعی و روانی و در رشد فکری وتربیتی آنان بسیار موثر خواهند بود. به همین دلیل است کاه روان شناساان و   اجتماعی و روانی و در رشد فکری وتربیتی آنان بسیار موثر خواهند بود. به همین دلیل است کاه روان شناساان و   

، کالپارد، دوبس و دکتر هوشیار در این زمینه باه تفصایل بحاا کارده و     ، کالپارد، دوبس و دکتر هوشیار در این زمینه باه تفصایل بحاا کارده و     مربیان مشهوری چون منتسوری ، والون مربیان مشهوری چون منتسوری ، والون 

بازی و اسباب بازی را در رشد فکری و تربیت قوای عقالنی کودک موثر دانسته اند. کودکاان ، باه هنگاام باازی ،     بازی و اسباب بازی را در رشد فکری و تربیت قوای عقالنی کودک موثر دانسته اند. کودکاان ، باه هنگاام باازی ،     

، ،   هاای مختلاف ذهنای   هاای مختلاف ذهنای     هایی که جنبه فکری و آموزشی دارند بهتر می توانند به فعالیات هایی که جنبه فکری و آموزشی دارند بهتر می توانند به فعالیات   مخصوصا با اسباب بازیمخصوصا با اسباب بازی

باه  باه    آن هاا آن هاا شدید شدید   یی  حرکتی و روانی بپردازند . از نظر روان شناسی باید دانست که تمایل کودکان به بازی و عالقهحرکتی و روانی بپردازند . از نظر روان شناسی باید دانست که تمایل کودکان به بازی و عالقه

داشتن اسباب بازی یکی از عالیک سالمت عقل و کناکاوی و هوشیاری آنان است .بسیاری از والدین می پندارناد  داشتن اسباب بازی یکی از عالیک سالمت عقل و کناکاوی و هوشیاری آنان است .بسیاری از والدین می پندارناد  
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ها نیز فقاط  ها نیز فقاط    و بسیاری از سازندگان اسباب بازیو بسیاری از سازندگان اسباب بازی  که اسباب بازی فقط برای تفریح و سرگرمی کودکان درست شدهکه اسباب بازی فقط برای تفریح و سرگرمی کودکان درست شده

تفکر کودکان تفکر کودکان   ووها پرداخته اند و از این نکته مهک غافلند که شخصیت ها پرداخته اند و از این نکته مهک غافلند که شخصیت   به جنبه های تااری و مصرفی اسباب بازیبه جنبه های تااری و مصرفی اسباب بازی

نوع مناساب اساباب   نوع مناساب اساباب     یی  ها ، بازی می کنند. از این رو ، انتخاب و تهیهها ، بازی می کنند. از این رو ، انتخاب و تهیه  در سنینی شکل می گیرد که با اسباب بازیدر سنینی شکل می گیرد که با اسباب بازی

  ودکان سنین مختلف بسیارمهک است. ودکان سنین مختلف بسیارمهک است. بازی برای کبازی برای ک

  اشاره می کنیم : اشاره می کنیم :   آن هاآن هاهای خاصی داشته باشد که به برخی از های خاصی داشته باشد که به برخی از   اسباب بازی باید ویژگیاسباب بازی باید ویژگی

های ذهنی و رشدی کودک باشد . به طاوری  های ذهنی و رشدی کودک باشد . به طاوری    اسباب بازی باید همواره مناسب سن ، عالقه ها و درخور تواناییاسباب بازی باید همواره مناسب سن ، عالقه ها و درخور توانایی  ..11

  لذت ببرد. لذت ببرد.   از آن ، واقعاًاز آن ، واقعاًکه کودک آن را با کمال میل بپذیرد و در حین بازی که کودک آن را با کمال میل بپذیرد و در حین بازی 

های رشادی ،  های رشادی ،    طبا ویژگیطبا ویژگی  آن هاآن هاماه ، احتیاج به اسباب بازی مناسب خود دارند. ماه ، احتیاج به اسباب بازی مناسب خود دارند.   شش تا هادهشش تا هادهکودکان سنین بین کودکان سنین بین 

ی ی آن هاا آن هاا مایلند اشیا و چیزهای کوچک را با انگشتان بگیرند و به طرف دهان ببرناد . در ایان مرحلاه ، چاون دناد     مایلند اشیا و چیزهای کوچک را با انگشتان بگیرند و به طرف دهان ببرناد . در ایان مرحلاه ، چاون دناد     

های خاود فشاار دهناد. باه     های خاود فشاار دهناد. باه       خواهند هرچه به دست می آورند میان فکخواهند هرچه به دست می آورند میان فکشیری آنان در حال رشد و نمو است می شیری آنان در حال رشد و نمو است می 

هایی که برای ایان قبیال   هایی که برای ایان قبیال     بنابراین ، بااست که اسباب بازیبنابراین ، بااست که اسباب بازی  به اشیای رنگین بیشتر می شود؛ به اشیای رنگین بیشتر می شود؛   آن هاآن هاتدریج ، توجه تدریج ، توجه 

سانین  سانین    کودکان تهیه می شود نرم و حتی االمکان قابل شستشو و نشکن باشد و نوک تیز ، لبه دار و فلزی نباشد .ازکودکان تهیه می شود نرم و حتی االمکان قابل شستشو و نشکن باشد و نوک تیز ، لبه دار و فلزی نباشد .از

های رنگین و قابل انتقاالی تهیاه کارد کاه برایشاان      های رنگین و قابل انتقاالی تهیاه کارد کاه برایشاان        اب بازیاب بازیببسالگی برای کودکان اسسالگی برای کودکان اس  سهسهماهگی تاحدود ماهگی تاحدود   چهاردهچهارده

، رنگ قرمز اولین رنگی است که توجاه  ، رنگ قرمز اولین رنگی است که توجاه    را نیز پرورش دهد. معموالًرا نیز پرورش دهد. معموالً  آن هاآن هابینایی بینایی   یی  قوهقوه  تازگی داشته باشد و ضمناًتازگی داشته باشد و ضمناً

نوعی اساباب باازی   نوعی اساباب باازی   ی ی کودکان ، پستانک به منزله کودکان ، پستانک به منزله   یی  یهیهدر دوره شیرخوارگی و زندگی اولدر دوره شیرخوارگی و زندگی اول  ..کودک را جلب می کندکودک را جلب می کند

از از   آن راآن را  به شمار می رود و کودک آن را با حرص و ولع خاصی به دهان می برد و به همین جهت است که وقتای به شمار می رود و کودک آن را با حرص و ولع خاصی به دهان می برد و به همین جهت است که وقتای 

فراوانی باه  فراوانی باه  ی ی خشمگین می شود و گریه سر می دهد. به تدریج که کودکان بزرگتر می شوند ، عالقه خشمگین می شود و گریه سر می دهد. به تدریج که کودکان بزرگتر می شوند ، عالقه   ،،او می گیرنداو می گیرند

ای مصور و رنگی پیدا می کنند که در حقیقت ، از نظر روان شناسی ، نوعی اسباب بازی آموزناده و  ای مصور و رنگی پیدا می کنند که در حقیقت ، از نظر روان شناسی ، نوعی اسباب بازی آموزناده و  تماشای کتابهتماشای کتابه

در سانین کودکساتان و دبساتان ، در یاادگیری کماک      در سانین کودکساتان و دبساتان ، در یاادگیری کماک        ،،یعنای یعنای   ه محسوب می شوند ودر مراحل بعدی؛ه محسوب می شوند ودر مراحل بعدی؛سرگرم کنندسرگرم کنند

  می کند.می کند.  آن هاآن هافراوانی به فراوانی به 

میال ، اگار قطعاات لگاو را در    میال ، اگار قطعاات لگاو را در      ظر تحقا نمی یابند؛ظر تحقا نمی یابند؛نن  های موردهای مورد  اگر اسباب بازی متناسب سن کودک نباشد ، هدفاگر اسباب بازی متناسب سن کودک نباشد ، هدف

                  را به دهان می برد، در حالی کاه کاودک بزرگتار باه سااختمان ساازی       را به دهان می برد، در حالی کاه کاودک بزرگتار باه سااختمان ساازی         آن هاآن هاماهه قرار دهیک ، ماهه قرار دهیک ، هفت هفت اختیار کودک اختیار کودک 

  های خود لذت می برد.  های خود لذت می برد.    می پردازد و از فعالیتمی پردازد و از فعالیت

کر و اراده و به مباارزه و تاالش فراخواناد.    کر و اراده و به مباارزه و تاالش فراخواناد.    رشد کودک باشد ، او را به حرکت و تفرشد کودک باشد ، او را به حرکت و تف  یی  اسباب بازی باید وسیلهاسباب بازی باید وسیله  ..22

را از هک جدا کند و در هر جداسازی باا  را از هک جدا کند و در هر جداسازی باا    آن هاآن هاکه کودک می تواند قطعات که کودک می تواند قطعات   هستندهستندیی یی آن هاآن هامفید مفید   بازی هایبازی هایاسباب اسباب 

جدیدتری مواجه شود و حدس بزند که بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد . اگر اسباب باازی خیلای سااده یاا     جدیدتری مواجه شود و حدس بزند که بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد . اگر اسباب باازی خیلای سااده یاا     ی ی مسئله مسئله 

هاای  هاای    وجاود مای آورد. از ایان رو ، یکای از ویژگای     وجاود مای آورد. از ایان رو ، یکای از ویژگای     ه ه ستگی و بی عالقگی را در کودک بستگی و بی عالقگی را در کودک بخیلی پیچیده باشد ، خخیلی پیچیده باشد ، خ
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اسباب بازی خوب این است که ، متناسب با شرایط ذهنی و جسمی کودک ، بتواناد قاوای خالقاه و اساتعدادهای     اسباب بازی خوب این است که ، متناسب با شرایط ذهنی و جسمی کودک ، بتواناد قاوای خالقاه و اساتعدادهای     

  دیگر او را پرورش دهد. دیگر او را پرورش دهد. 

اگر بازی با اساباب  اگر بازی با اساباب    ند کودک را جلب کند؛ند کودک را جلب کند؛ه باشد و بتواه باشد و بتوااسباب بازی باید انگیزه و محرک مناسب به همراه داشتاسباب بازی باید انگیزه و محرک مناسب به همراه داشت  ..33

میال ، وقتی که کودک قطعات رنگی را براساس میال ، وقتی که کودک قطعات رنگی را براساس   ودک به ادامه بازی ترغیب می گردد؛ودک به ادامه بازی ترغیب می گردد؛بازی توام با موفقیت باشد ، کبازی توام با موفقیت باشد ، ک

رنگ خاصی هماهنگ می کند یا پازلی را حل می کند، احساس موفقیت می کند و این موفقیت در حکاک پاداشای   رنگ خاصی هماهنگ می کند یا پازلی را حل می کند، احساس موفقیت می کند و این موفقیت در حکاک پاداشای   

  . . است که وی دریافت می کنداست که وی دریافت می کند

اسباب بازی باید به پرورش حواس کودک و به ویژه ایااد و گسترش هماهنگی بین حرکات چشک و حرکاات  اسباب بازی باید به پرورش حواس کودک و به ویژه ایااد و گسترش هماهنگی بین حرکات چشک و حرکاات  . . 44

  ظریف دست کمک کند. ظریف دست کمک کند. 

  اسباب بازی خوب تصورات کودک را گسترش می بخشد و کناکاوری و تاسس را در او پرورش می دهد. اسباب بازی خوب تصورات کودک را گسترش می بخشد و کناکاوری و تاسس را در او پرورش می دهد.   ..55

های ذهنی کاودک  های ذهنی کاودک    های بدنی را در کنار مهارتهای بدنی را در کنار مهارت  رترتهای دیگر اسباب بازی  مناسب این است که مهاهای دیگر اسباب بازی  مناسب این است که مها  از ویژگیاز ویژگی  ..66

  پرورش می دهد. پرورش می دهد. 

آن آن هایی که دراختیار کودکان گذاشته می شود باید مطمئن و بی خطر باشند و موارد زیهر در  هایی که دراختیار کودکان گذاشته می شود باید مطمئن و بی خطر باشند و موارد زیهر در    . اسباب بازی. اسباب بازی77

    رعایت شده باشد:رعایت شده باشد:  هاها

بریادگی  بریادگی  باعاا خاراش و   باعاا خاراش و     آن هاا آن هاا های چوبی و فلزی صاف و بدون تراشه باشند که لماس کاردن   های چوبی و فلزی صاف و بدون تراشه باشند که لماس کاردن     اسباب بازیاسباب بازی  --

  پوست کودک نشود. پوست کودک نشود. 

  به طور کلی ، به آسانی شکننده نباشند. به طور کلی ، به آسانی شکننده نباشند. ها چینی یا شیشه ای و ها چینی یا شیشه ای و   جنس اسباب بازیجنس اسباب بازی  --

  قابل شستشو باشد. قابل شستشو باشد.   ،،سال که همه چیز را به دهان می برندسال که همه چیز را به دهان می برند11های کودکان کمتر از های کودکان کمتر از   اسباب بازیاسباب بازی  --

  های پرشده ضدعفونی شده و بهداشتی باشد. های پرشده ضدعفونی شده و بهداشتی باشد.   الیی اسباب بازیالیی اسباب بازی  --

را دهاان ببارد. مهاره هاای     را دهاان ببارد. مهاره هاای       آن هاا آن هاا سال آن قدر بزر  باشد که کودک نتواند سال آن قدر بزر  باشد که کودک نتواند 11های کودکان کمتر از های کودکان کمتر از   اسباب بازیاسباب بازی  --

نظیر چشک و بینی و دهاان حیواناات ، باه علات آنکاه      نظیر چشک و بینی و دهاان حیواناات ، باه علات آنکاه        ؛؛هاها  رنگی کوچک و قطعات جداشدنی برخی اسباب بازیرنگی کوچک و قطعات جداشدنی برخی اسباب بازی

  را قورت بدهد، مناسب نیست. را قورت بدهد، مناسب نیست.   آن هاآن هاکودک خردسال ممکن است کودک خردسال ممکن است 

  نبرد. نبرد.   آن هاآن هاباید چنان ضخیک و نرم باشند. که دست کودک براثر کشیدن باید چنان ضخیک و نرم باشند. که دست کودک براثر کشیدن   های کشیدنیهای کشیدنی  نخ اسباب بازینخ اسباب بازی  --

در کودک اندیشید و اگر اسباب باازی خاصای باه ناوعی     در کودک اندیشید و اگر اسباب باازی خاصای باه ناوعی       آن هاآن هاثیرات ثیرات أأبه تبه ت  قبل از خرید اسباب بازی باید عمیقاًقبل از خرید اسباب بازی باید عمیقاً  --

بارق  بارق    باا باا   هاایی کاه  هاایی کاه    برای خود کودک یا دیگران خطر ایااد می کند ، بهتر است به کودک ارائه نشود. اسباب باازی برای خود کودک یا دیگران خطر ایااد می کند ، بهتر است به کودک ارائه نشود. اسباب باازی 

  کمان از این نوع محسوب می شوند. کمان از این نوع محسوب می شوند. ووهای ساچمه ای و تیرهای ساچمه ای و تیر  شهرکار می کنند، تفنگشهرکار می کنند، تفنگ

  ت فراهک آورد. ت فراهک آورد. اسباب بازی باید به گونه ای باشد که برای کودک شادی و نشاط و لذّاسباب بازی باید به گونه ای باشد که برای کودک شادی و نشاط و لذّ  ..88
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  فهرست منابع و مآخذ:فهرست منابع و مآخذ:

  

  جامعه قاریاان مشاهد  جامعه قاریاان مشاهد    ، انتشارات، انتشارات  --زهرا حمیدیانزهرا حمیدیان  های مربی قرآن کودک، ماید غالمی وهای مربی قرآن کودک، ماید غالمی و  آشنایی با مهارتآشنایی با مهارت  --33

  ..31853185چاپ اول چاپ اول 

  کودکان، دکتر علی قائمی، چاپ افست مروی.کودکان، دکتر علی قائمی، چاپ افست مروی.  و بازسازیو بازسازی  تربیتتربیت  --11

بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، مرکز پخش پژوهش های اسالمی صدا و سیما، قک مؤسساه  بازی کودکان در اسالم، محمدصادق شااعی، مرکز پخش پژوهش های اسالمی صدا و سیما، قک مؤسساه    --11

  ..31853185بوستان کتاب، بوستان کتاب، 

  ..دهکدهک  ، چاپ، چاپ، انتشارات مدرسه، انتشارات مدرسه  منوچهر ترکمانمنوچهر ترکمان  --بازی های آموزشی، مصطفی مقدمبازی های آموزشی، مصطفی مقدم  --11

  ..8181، بهار، بهارروان شناسی، دکتر سیامک رضا مهاور، چاپ هشتک ،نشر ساسانروان شناسی، دکتر سیامک رضا مهاور، چاپ هشتک ،نشر ساسان  --55

  ..،چاپ پناک،چاپ پناک،انتشارات دانشگاه پیام نور،انتشارات دانشگاه پیام نور  روان شناسی بازی، دکتر محمدعلی احمدوندروان شناسی بازی، دکتر محمدعلی احمدوند  --66

  ..7575رشد و تکامل، الیزابت هارلوک ، ترجمه: مریک حیدری، انتشارات فدن، پاییزرشد و تکامل، الیزابت هارلوک ، ترجمه: مریک حیدری، انتشارات فدن، پاییز  --77

  


