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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

مقدمه
رودحتی در تمام مراحل عمرجریان داردوالبته که در میبازي یکی از نیازهاي اساسی کودکان به شمار

درکهرودمیشماربهکودكفعالیتتریناساسیوترینومهماستبرخوردار		دوران کودکی از شدت بیشتري
زندگیازايجنبهبهکارکردهااینازیکهرکهداراسترادیگريمهمکارکردهايکودكکردنسرگرمعین

سازند. از این لحاظ شرایط بازي ، آزادي شوند که او را براي ورود به زندگی بزرگسالی آماده میمیط مربوکودك
شود کودك در بازي ، اسباب بازیهاي مورد استفاده کودك و مدت زمانی که به بازي با کودك اختصاص داده می

اهمیت شایان توجهی دارد.
ود بطوري که تاهفت سالگی بازي کار کودك محسوب مهم است بدانیم این یک روند است که باید طی ش

می شود. اگرفرزند در سنین کودکی خوب بازي نکند نمی تواند خوب تعلیم ببیند.
را نخداوند نخستین دوره رشد انسان را با بازي همراه کرده است.در اسالم نیزدستور است که فرزندتا

سال 7یر بازي در تربیت کودك است بعد می فرماید در . این دستور نشانگر تاثسال رها کنید تا بازي کند7
فرزندتانفرمایدمیوزیراینکهسومسال7دروباشدفرمانبرداربایدوبیاموزیداوبهادبودهیدتعلیمرااو		دوم 

منظور اینست کهبلنکنیدتربیترااووباشیدنداشتهکاراوبهاصالکهنیستاینمنظورکندبازيتاکنیدرهارا
توان در خالل بازیها به کودك نشان داد و به راحتی کودك را در مسیر درست که خیلی از آموزشهاي تربیتی را می

تربیت نمود زیراکودك در این سن حرف شنوي چندانی ندارد و نمی توان با امر و نهی او را تربیت کرد .
رد توان پی بکودك ، احساسات و افکار کودك میتوان به شرایط عاطفیاز خالل بازیهاي کودك نیز می

بنابراین محروم کردن کودك ازاین نیازطبیعی موجب خسارت هاي روحی وروانی است که جبران آن غیرممکن 
یامشکل است.

بازي وسیله اي براي رشد همه جانبه ي کودك است چراکه بازي انواع واقسام گوناگون داردوهرکدام 
کودك است.بازي وسیله اي براي شناخت از خود وشناخت از دیگران است.بازي ارزش مناسب با دوره ي سنی 

کودك پیش از مدرسه خیلی از مسائل راازطریق کاره هاي عملی یادمی گیرد این یادگیري عملی در ،آموزشی دارد
	ضمن بازي صورت می گیرد.

مربیان نیز به اهمیت بازي در زندگی کودك توجه داشته و شرایط ،لذابسیار الزم است که عالوه بروالدین
مناسب را براي بازیهاي مناسب فراهم سازند.
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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

تربیتتعریف بازي و

انگیزه اي درونی است که ازروان کودك تاثیر می گیردونیز برآن تأثیر می گذارد:بازي 

تخیل وشخصیت فرد اثر ،درکودکان وبرسه عامل:حواسعبارتست از پرورش مهارت هاي مختلف زندگی :تربیت
می گذارد.

انتخاب رفتار وگفتار مناسب ایجاد شرایط و عوامل الزم وکمک به شخص موردنظر تا بتواند درتعریفی دیگر:یا
به تدریج به سوي اهداف وسازدبه طور هماهنگ پرورش داده شکوفااستعدادهاي نهفته اش درتمام ابعاد وجود و

.مال مطلوب حرکت کندوک

تربیتاًطبیعتکه، شودمی	غیر مستقیم انجامشیوه مستقیم واین کار به دوتربیت از راه آموزش صورت گرفته و
.داردارجحیتمراتببهاولشیوهبرواستگذارترتأثیر	مستقیمغیرطریقایناز

شکوفا سازي استعدادهاي کارساز بوده وموجب رشد ودر روند تربیت اي باشدتواند از شرایط و زمینهبازي می
گردد.ي کودك میبالقوه

تعریف بازي از نظراندیشمندان وبزرگان

بازي را فرآیندي براي آماده ساختن کودکان جهت ایفاي نقش هاي بزرگساالن به شمار می رود.: زیمل 

بازي عبارتست ازهرگونه فعالیت آزاد گوید:میبه بررسی مفهوم بازي از دیدگاه اجتماعی پرداخته و:هویزینگا
بیرون از حیطه زندگی عادي انجام می گیرد وخصوصیات زیر را داراست:در،که با آگاهی کامل

طبق قواعد -4در حدودومرزهاي متناسب با خودش محدوداست-3با عالیق مادي پیوند ندارد-2غیر جدي-1
گیرد.مشخص انجام می

گنجاند:ریف بازي شزایط زیر را میدرتوصیف و تع:کایوا

. ال نکندـدنبه خاصی راـسیدن به نتیجر-3. دـاصی نباشـپایبند به قیود خ-2. دـقل باشتفرد آزاد ومس-1
اي تبعیت نکند.از پیش مشخص شدهقواعداز-5. باشد(متظاهر و وانمودگرا)مدعی-4
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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

فرد بازي کننده به این مطلب اشاره می کند که کودك ضمن بحث وبررسی شرط آزادي و استقالل عمل : پل ویز
گاه بازي را به زور شروع می کند.

: بازي رفتاري است که مشخصات وشناسه هاي زیر را داشته باشد:نیومن
(یعنی صرفاًبه خواست واراده خود بازي کند).تصمیم درونی براي بازي-1
خاصی براي بازي دارد).(هر کودکی دنیاي تخیلی دنیایی از تخیالت خاص-2
(انگیزه هاي روانی کودك را به بازي وا می دارد).انگیزش حقیقی-3

بازي غالباً به معناي حرکت به کار می رود ویکی از چهار انگیزه بنیادینی است که فعالیت انسان دوتري و لویس:
.بازي تجمع و، خود، جنسرا رهبري می کند.این چهارانگیزه عبارتند از:

یدبستانپیشکودكفرديازتعامالتبسیاري:گویدمیکودكبررشداجتماعیموردتأثیربازيدر		:کاپالن
نش تأثیر می گذارد.ساالوهموبرادرانخواهرانوالدینباکودكروابطودردهدمیرويبازيدرچارچوب

براي اعمال آتی است.اي براي رشد و نمو استعدادها و یا تمرین مقدماتی: بازي غریزهاستونویلیام
ادب اند: بگذار فرزندت تا هفت سال به بازي بپردازد، در هفت سال دوم به اوفرمودهالسالمامام صادق علیه

اش.بیاموز و در هفت سال سوم مراقب او ب
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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

کودكنقش بازي در رشد
اجتماعینقش بازي در رشد 

اجتماعی او را گسترس می دهدموجب ارتباط کودك با محیط بیرون می شود و دنیاي.
موجب شکوفایی استعدادهاي نهفته و بروز خالقیت می شود.
همکاري،همیاري و مشارکت کودك توسعه می یابد.
با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود.
همانند سازي با بزرگساالن را می آموزد.
با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.
 را می آموزد و شکست را بطور واقعی تجربه می کندرقابت.
قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس،کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود.
حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

نقش بازي در رشد عاطفی
نیاز به برتري جویی را ارضا می کند.
محبت،خشم و کینه و نگرانی ها می شودموجب ابراز احساسات،عواطف، ترس ها و تردیدها،مهر و.
تمایل به جنگجویی و ستیزه گري را کم می کند.
برون نگري کودك را افزایش می دهد.

نقش بازي در رشد جسمی کودك
موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضاي مختلف بدن می شود.
باعث تقویت حواس کودك می شود.
 مصرف می کندنیرو و انرژي بدن را به بهترین شکل.
کودك به توانمندیهاي فکري و و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازي در رشد ذهنی کودك
در یادگیري زبان نقش بسزایی دارد.
در رشد هوشی بسیار مهم تأثیر دارد.
با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شود.
رفتارهاي هوشمندانه کودك تقویت می شود.
 قوه ي تخیل در کودك به وجود می آیدموقعیت استفاده از.
زمینه ي بهتر براي تفکر فراهم می آورد.
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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

هاانواع بازي
کنند. عواملی هاي مختلفی را تجربه میبازيهاي خود،کودکان روحیات متفاوتی دارند و با توجه به ویژگی

:عبارتند ازکه در انتخاب نوع بازي کودکان دخالت دارد
تفاوت هاي فردي .1
میزان سالمتی .2
سطح رشد جسمی و حرکتی .3
بهره ي هوشی .4
جنسیت .5
خالقیت .6
فرهنگ خانواده .7
موقعیت جغرافیایی.8

:بر همین اساس بازي به انواع گوناگون تقسیم می شود
بازي هاي جسمی

ورت گروهی از قدیمی ترین بازیهاست به ابزار مخصوص نیازمند است، هم به صورت انفرادي و هم به ص
انجام می شود، براي مصرف انرژي اضافی بدن و نجات یافتن از خستگی و کسالت بسیار مفید است و رفتارهاي نا 

.آرام و پرخاشگري توأم با عصبانیت کودك را کاهش می دهد
بازي هاي تقلیدي 

صیتها براي شروعکودك به تقلید نقش هایی می پردازد که آن ها را باور کرده است معموالً بهترین شخ
ایفاي نقش،والدین برادران و خواهران و دوستان هستند کودك از ایفاي نقش آنان لذت برده و تجربه کسب می 
کند در دوره ي دبستان بیشتر نقش معلمان را تقلید می کند در حالی که در دوره ي نوجوانی از تقلید رفتار 

ن می پردازد که این خود آغازي است براي هماهنگی و همسو بزرگساالن دوري می کند و به تقلید رفتار همساال
.شدن با گروههاي اجتماعی و ایفاي نقش هاي زندگی

بازي نمایشی
کودك در تقلید از بزرگترها از لباس و عینک و وسایل مخصوص آن ها استفاده می کند مانند پسر کوچکی 

.دار مادر را پوشیده و به زحمت راه می رودکه کت پدر را به تن کرده و یا دختر بچه اي که کفش پاشنه
بازي هاي نمادي

زمانی که کودك دستیابی به ابزار و وسایل مورد نیاز خود را غیر ممکن می بیند نیازها و آرزوهاي خود را 
با استفاده از وسایل نمادي و از طریق بازي بیان می کند براي مثال بر تکه اي از چوب سوار شده این طرف و آن 
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هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

یت می کند .این نوع بازي یکی از بهترین شیوه هاي رود مانند این که سوار بر اسبی شده و آن را هداطرف می
.بازي درمانی محسوب می شود
بازي هاي آموزشی

مهمترین وسیله آموزش کودك،استفاده از وسایل بازي مناسب است،مانند مکعب هاي چوبی که کودك 
آشنا شود. از خانه هاي با جور کردن و دسته بندي کردن آن ها می تواند با مسائل اساسی اما ساده و آسان ریاضی 

کوچک اسباب بازي براي آشنا کردن کودك با واقعیتهاي موجود زندگی می توان استفاده کرد بازي هاي آموزشی 
موجب تقویت حواس و رشد قواي ذهنی و اجتماعی کودك می شوند به شرط آن که سعی کنیم کنترل اصلی 

.کندبازي در اختیار کودك باشد و جهت و مسیر آن را تعیین
بازي خالقیتی

کودك از طریق به وجود آوردن چیزي،عقاید و احساساتش را اظهار می کند مانند نقاشی،موسیقی،خمیر 
.بازي،شن بازي و یا استفاده از لغات که او را قادر می سازد تا در آینده داستان،شعر و نمایشنامه بنویسد

بازیهاي گروهی 
راد شرکت کننده براي نیل به آن ناگزیرند تالشها و فعالیت هاي این بازي ها هدف مشترکی دارند که اف

خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. از این رو بازي ، عامل مهمی در ایجاد مراوده و ارتباط متقابل میان کودکان است 
خاب نوع ، چرا که لزوم همکاري براي رسیدن به هدفی واحد موجب اتحاد آنها می شود . بنابراین کودکان با انت

بازي و تعیین شرایط بازي و مقید کردن خود به اطاعت از اصول و قوانین بازي ، در حقیقت نوع خاصی از زندگی 
اجتماعی را تجربه می کنند و در سازمان دادن به این زندگی اجتماعی ، این باور را در خود پرورش می دهند که 

ا ، باید به توعی دیگر ، همبازي ها را در زندگی خود به منظور پذیرش در گروه بازشناسی از سوي همبازي ه
شرکت دهند. کودك بدون بازي و بویژه بازیهاي گروهی ، خودخواه و فاقد توانایی الزم براي ایجاد ارتباط موفق و 
سالم با دیگران بار می آید ، حال آنکه از طریق بازي ،شیوه همکاري و نفوذ در گروه همساالن ، جلب توجه دیگران

.، رعایت حقوق دیگران ، زندگی گروهی وبسیاري از امور اجتماعی دیگر را یاد می گیرد
هاي طبیعیبازي

آنچه مشهود است اینکه این بازیها نه تنها منجر به رشد کودك چه از نظر جسمانی و روانی می شود بلکه 
م با حرکات و تقالهاي سخت است و همین بلوغ و پختگی شخصیت را همراه دارند . مثالً اکثراً بازیهاي طبیعی توا

عاملی است که کودك بتواند شیوه هاي گوناگون موجهه با محدودیت هاي موجود در زندگی آتی خود و عالم 
.هستی و پرش از این محدودیت ها را تمرین کند

هاي شهري بازي
ها و ، عدم امنیت در خیابانها ، جلوگیري از مزاحمت براي همسایگانبه دلیل زندگی محدود در آپارتمان

هاي طبیعی محرومند بلکه مجال نفس ها به هنگام بازي و امثالهم ، کودکان شهر نشین نه تنها از انجام بازيکوچه
وهاکوچهشدنپروهاخیاباندرجمعیدستههايورزش. ندارندهمرا. …کشیدن، با صداي بلند آواز خواندن و 
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کودکان ، نوجوانان و حتی جوانان در روزهاي تعطیل یا ساعت بعد از تعطیل شدن مدارس معابر عمومی توسط 
.نمونه بارزي از عطش درونی و طبیعی آنان به چنین فعالیت و اشتغالی است

- هاي غیر طبیعی است. محدودیتمتأسفانه آنچه زندگی شهري با خود به ارمغان آورده است محدودیت
زندگی شهري به تبع ویژگیهایی خاصی که ما . هیچگونه حرکت فعاالنه و طبیعی نمی شودهائی که منجر به 

لحظه به لحظه با آن روبرو هستیم ناگزیر از استحکام و تثبیت چنین محدودیت هائی است و نتیجه آن اینست که 
.فرزندان ما امکان بکار انداختن قواي گوناگون هستی خود را ندارند

با همکالسی هاي خود پیاده فاصله خانه تا مدرسه را طی می کردند و در این اثنا ، همدلی ، همراهی ، اگر پدران ما
همکاري و .. را تجربه می کردند ، فرزندان ما عادت کرده اند که صبح با چشمان خسته از تماشاي تلویزیون و برنامه  

وسیله شخصی خانواده به مدرسه برود . یعنی  هاي شب گذشته و براي صرفه جوئی در وقت با تاکسی ، سرویس یا
چاردیواري خانه ، اطاق، ماشین ، مدرسه ، تلویزیون ، رادیو ، اسباب بازي و« فقط چاردیواري  «...
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درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

نقش بازي در زندگی کودك
آید، با کلمه بازي همراه است؛ چون بازي اهمیت از تربیت بدنی براي اطفال به میان میهرجا کالمی 

یک کودك سالم را در جمع افراد یا تنها بدون .کمتري از ورزش براي اطفال نداشته و غریزه و طبیعت آنهاست
.توان یافتو بیکار نمیسرگرمیبدون٬حرکت

گردند. بخش اعضاي بدن و فکر کودك عطش حرکت و فکر کردن دارند و به دنبال چیزهاي نو و تازه می
شود هاي اکتشافی در مورد دنیاي پیرامونش است. بازي موجب میازي و فعالیتاي از زندگی کودك در بعمده

هاي گروهی کودك رابطه صحیحی با دیگران داشته و رفتارهاي خود را متعادل کند. همچنین همکاري در فعالیت
وره دبستان هاي درا بیاموزد. درعین حال اگر حقی براي خود قائل است، براي دیگران هم حقی قائل باشد. بازي

.کمک خوبی براي رسیدن به این اهداف خواهد بود
ها وابسته است. بازي به ها و فعالیتزندگی آتی کودکان در اجتماع نیز تا حد زیادي به نوع این ارتباط

پیدا دستترین رفتارهاي حرکتی کودك مطرح است. کودك از طریق بازي به نتایج مهمی عنوان یکی از ابتدایی
اند و درنتیجه ها و اجراهاي ورزشی پیچیدهاي براي رسیدن به مهارتهاي ساده و ابتدایی جرقهزیرا بازيکند،می

.شوندموجب پیشرفت رشد حرکتی می
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هاي اجتماعی کودکان هاي سنتی بر رشد و مهارتبازينقش 
ي هاکنند و آنها نیز از بازيمیتر را تقلید هاي کودکان بزرگتوان گفت که کودکان خردسال بازيمی

اند. به این ترتیب در هر فرهنگی یک نسل آن نوع بازي را که برایش کودکان نسل قبل از خود تقلید کرده
به٬دشوکند. نوع یک بازي که در یک فرهنگ ملی و سنتی میتر است به نسل بعدي منتقل میبخشرضایت
.داردبستگیفرهنگآنهايارزش

آموزان دختر ابتداییهاي کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانشوهشی سعی شد تأثیر بازيدر پژ
.بررسی شود

.هدف از انجام این تحقیق بررسی تفاوت نقش بازي سنتی و مدرن است
6هاي کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی کودکان دختر اول ابتدایی (در پژوهش حاضر تأثیر بازي

هاي سنتی و گروه کنترل ازيب٬هاي مدرنهاي بازيساله) بررسی شد. تحقیق حاضر به روش آزمایشی با گروه7و 
در دو دبستان 89-1388آموزان دختر پایه اول ابتدایی در سال آزمون بر روي دانشپس-آزمونهمراه با طرح پیش

.تجربی استوع نیمهشهر تهران انجام گرفت. در واقع روش تحقیق از ن14و 13مناطق 
آموزان دختر پایه اول ابتدایی بودند که به طور تصادفی و به تعداد برابر به سه نفر از دانش45ها آزمودنی

جلسهیکايهفته٬هفته15هاي مدرن را به مدت هاي سنتی و گروه دوم بازيگروه تقسیم شدند. گروه اول بازي
عی اجتمارشدگیرياندازهبراي. نکردندتجربهرابازيهیچ٬بودهکنترلگروهعنوانبهنیزسومگروهودادندانجام

هاي آماري تحلیل کوواریانس براي افراد از پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند استفاده شد. در این پژوهش از روش
.ها استفاده شدتحلیل داده

٬حرکتمجسمه٬سنبلوگل٬پرپرکالغ٬توتولهمتلاتل٬هاي سنتی مورد استفاده: عموزنجیربافبازي
٬حمومچه٬وسطی٬کسی کاري دارههر٬خوردنسیب٬گندیدهمرغتخم٬زنجیربافاوستاي٬درآرهشکلکهرکی

٬بازيشلنگ٬برممیگلهوگرگم٬دستخیالبازي،دستمال٬سوارياسب٬باالبلندي٬بچرخآسیاب٬پوچیاگل
.هوابهگرگموسرعتمسابقه٬سنگهفت٬فرشتهشیطان٬گردوبازي

21
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وخرس٬حباب صابون٬خنده٬بزنراپشه٬پرچم٬مهمانی٬هاي مدرن مورد استفاده: قطاربازيبازي
٬مرغتخموقاشق٬جمعیدستهلیلی٬شمعبازي٬کنکمکممندوست٬گذاشتنیکدیگردمرويپا٬شکارچی

ازتوپکردنرد٬گلبازي٬چهارراه٬زنگولهبهبزنراتوپ٬کاغذيپاکت٬عصاباتوپحمل٬زندگی-آب٬قیافه
.کمانی دست سازي رنگینهابازيوکتابتعادل٬بادبادكحمل٬پاهابین
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هاي سنتیتأثیر بازي
در طور کهآموزان دارند. همانهاي سنتی تأثیر زیادي بر رشد اجتماعی دانشبراساس نتایج تحقیق، بازي

کنند تر را تقلید میهاي کودکان بزرگتوان گفت که کودکان خردسال بازيتحقیقات زیادي عنوان شده است می
اند. به این ترتیب در هر فرهنگی یک نسل آن نوع بازي هاي کودکان نسل قبل از خود تقلید کردهو آنها نیز از بازي

د. نوع یک بازي که در یک فرهنگ ملی و سنتی کنتر است به نسل بعدي منتقل میبخشرا که برایش رضایت
.داردبستگیفرهنگآنهايارزشبه٬شودمی
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توجه به بازي در نظام آموزشی
گیري ها در ابعاد گسترده بر رشد کودك به ویژه رشد اجتماعی و شکلبا توجه به مهم بودن تأثیرات بازي

ها عالیتفرسد، زیرا تمامیدقت در مورد این مرحله بسیار ضروري به نظر میشخصیت کودك در بزرگسالی، توجه و 
شود، در آینده موجب ارتقاي کیفیت رابطه کودك با خودش و و توجهی که در این دوره به کودك مبذول می

.محیط اطرافش خواهد شد
که ریشه در فرهنگ کشور ما هاي سنتی ها به ویژه بازيشود با نگاهی دوباره به اهمیت بازيپیشنهاد می

دارد تدابیر الزم به منظور کاربردي شدن آن در نظام آموزشی مدارس اندیشیده شود. در همین راستا توجیه و 
.رسدآموزش مربیان متخصص تربیت بدنی ضروري به نظر می

و کارشناسان درباره فواید بازي و نقش آن در پرورش جسم و روح آنها، پژوهش هاي زیادي انجام شده است 
و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازي، نیاز اولیه و ضروري کودکان است و هر چه امکان پرداختن 
آنها به بازیهاي سالم و سازنده بیشتر باشد ،فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت هاي اجتماعی 

.آنها بهبود می یابد
اولیه زندگی، بازي تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهاي کودکی و هیچ زمانی جز سالهاي 

تأثیر بازي، ضرورت بسیاري دارد. کودك هنگام بازي می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، 
دهد، بازي دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازي می تواند به کودك اعتماد به نفس 

کردن بچه ها راهی است به سوي شکل گیــري شخصیتـی سالم و مفید. در نتیجه براي این که کودك در آینــده، 
.زندگی خوب و بالنده اي داشته باشد، فرایند بازي بسیار ضروري است
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راهکارهاي ساده
دو -کمک گرفت. بیایید با یکیگفتیم که براي تربیت کودکان می شود از اسبابِ بازي (وسایل اطراف) 

وسیله ي آموزشی ساده آشنا شویم تا در پرورش کودکان مان نقش مؤثري را بر عهده بگیریم:
با کمک گرفتن از محیط طبیعی پیرامون می شود موارد بسیاري مثالً رنگ ها، تنوع اجسام، -طبیعت		

ج گانه کودك آموخته می شود.بوها و... را به کودك یاد داد. در مواجهه با طبیعت، حواس پن
براي پرداختن به این کار در زندگی شهري، پارك ها بهترین محیط ممکن هستند. کودك در پارك بازي 
می کند، دوست پیدا می کند (رشد اجتماعی)، انرژي صرف می کند (رشد جسمانی)، یاد می گیرد (رشد تربیتی) 

می کنند تا به سر خوردن و تاب بازي مشغول شوند، بی آنکه و... متأسفانه اغلب، والدین بچه هایشان را رها
خودشان میدان داري کرده و نقش تربیتی فرزندشان را به جا بیاورند!

دم دست ترین اسبابِ بازي، همین است. معموالً همه ي پدر و مادرها از اینکه بچه -خانهوسایل		
ل خراب شدن آن وسیله، یا از ترس صدمه خوردن کودك. در هایشان با وسایل خانه بازي کنند، نگرانند؛ یا به دلی

حالی که می شود وسایل دور ریختنی و بی خطر را در اختیار بچه گذاشت تا با آن ها حس کنجکاوي خود را 
ارضاء کند، کاربردشان را یاد بگیرد و...

هاي تازه اي را براي محدود کردن کودکان اصالً کار درستی نیست و می شود با کمی خرج خالقیت، راه 
رسیدن به این هدف ابداع کنیم. مثالً چه می شود اگر بچه هایتان را با گواش در حمام راحت بگذارید؟ تا دلشان 

1می خواهد خودشان و در و دیوار را رنگ کنند!
ی مخالصه باید گفت :کودك با اسباب بازي زندگی را یاد می گیرد مفاهیم و رنگها و چیزهاي دیگر را یاد

این گونه است :صفات یک اسباب بازي خوبگیرد.حاال که نقش اسباب بازي معلوم شد 
خود کودك بازي کند نه اینکه اسباب بازي بازي کند و کودك تماشا کند پس تمام اسباب بازیهاي -1

کوکی و باطري دار از این جهت اسباب بازي خوبی نیست .
ب بازي هایی را باید برگزید تا وي رابه سمت عالیق اش اسباب بازي به کودك جهت می دهدپس اسبا-2

پیش ببرد. 
اسباب بازي خوب نباید زود خراب شود و باید استحکام الزم را داشته باشد تا اعتماد به نفس کودك -3

پایین نیاید 
اسباب بازي باید باعث فکر کردن و رشد تخیل یا آشنایی کودك با مفاهیم مختلف مثل رنگها وغیره-4

شود مانند آجر هاي پالستیکی که کودك روي هم می چیند و مثالً خانه اي درست می کند .
متناسب سن فرزند باشد (اینکه روي اسباب بازي نوشته باشد مناسب چه سنی است خیلی اعتبار ندارد -5

او به نفس) اگر براي کودك خیلی سخت باشد مثل بعضی جورچین ها که براي بزرگترها هم سخت است اعتماد 
را کم می کند .و اگرخیلی ساده باشد کودك را به فکر کردن وادار نمی کند .
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اسباب بازي بهتر است خیلی گران نباشد تا از خراب شدن آن او را سرزنش نکنید هم چنین اینکه پدر -6
کودك شیرین و لذت بخشیا مادر براي او اسباب بازي بسازند (مثال از چوب تفنگی درست کنند ) بسیار براي 

.خواهد بود

61



هاي سنتیکودك و بازي
درس بازیهاي فردي و گروهی خانواده

نتیجه گیري
ترندهاي سنتی موفقبازي

آموزان تفاوت هاي سنتی و مدرن از لحاظ اثرگذاري بر رشد اجتماعی دانشنتایج نشان داد که بازي
توجهآن،بودنمدرنوسنتیدرتفاوتازجدا٬معناداري ندارند. این نتایج به این معنی است که باید به بازي

خاصینوعبهسنیردههردرکودکان. سازدمیبخشلذتکودکانبرايرایادگیريبازيواقعدر. داشتايویژه
هاي ش تا هفت ساله نیز به دلیل افزایش عالقه به بازيشکودکاندرودهندمینشانبیشتريعلقه٬بازياز

. یابدمیتوسعهحرکتیهايبازياجرايقابلیت٬پایهالگوهاي حرکتیگروهی و قانونمند و همچنین تکامل بیشتر 
وجودزانآمودانشاجتماعیرشدبرتأثیرگذايلحاظازمدرنوسنتیهايبازيبینمعناداريتفاوتاینکهباالبته

آموزان گروه هاي اجتماعی در دانشهاي رشد اجتماعی و مهارتنداشت، در هر دو آزمون گرفته شده میانگین نمره
.بازي سنتی بیشتر بود و امتیاز بیشتري کسب کردند
شده و برگرفته از فرهنگهاي سنتی که در گذشته انجام میاین تفاوت شاید به این دلیل است که بازي

کرده و همین دلیل نبود وسایل ارتباط جمعی زمان بیشتري از اوقات فراغت کودك را پر میو سنت ماست، به
شده است. در حالیه در دنیاي امروز بخشیبیشتري در کودکان میمسئله موجب فعالیت حرکتی و تبادالت کالمی

ایط تحرك کودك و ارتباطات رشاینویافتهاختصاص... وکامپیوتر٬تلویزیون٬از اوقات فراغت کودك به رادیو
.دهداو را کاهش میکالمی 

هاي مدرن و جدید را باید مطابق با دنیاي امروز و نیازهاي کودك امروز و در این شرایط معلمان بازي
هاي سنتی توجه بیشتري و حرکتی آنها همچون بازيشرایطی که دارد طوري طراحی کنند که به جنبه کالمی 

.شود
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یشنهاداتپ
به بازي کودکان اهمیت دهیم زیرا زندگی آن ها در بازي شکل واقعی به خود می گیرد.
تالش کنیم تا بازي هاي کودکان متناسب با فرهنگ و ارزش هاي خانواده باشد.
 با دقت در تفکرات خالق و پویایی کودکان در حال بازي می توانیم با چگونگی شخصیت آن ها بیشتر آشنا

.شویم
در بازي کودکان دخالت نکینم اما راهنما و کمک دهنده ي خوبی باشیم.
با همبازي شدن با کودکان راه دوستی ها را باز کنیم و راه پنهان کاري هاي دوره ي جوانی را ببندیم.
کاري کنیم که بازي به صورت تجربه اي لذت بخش در ذهن بچه باقی بماند.
ی بپرهیزیمبراي متوقف کردن بازي از امر و نه.
 با توجه به روحیه ي کنجکاو کودك به گونه اي او را راهنمایی کنیم که به تفکر مثبت و اندیشه خالق و

.سازنده دست یابد
مراقب باشیم که محیط بازي موجب آسیب جسمی ،فکري و یا روانی نشود.
در انتخاب نوع بازي به سن و جنس و توانایی هاي فرزندمان توجه کنیم.
مدت زمان بازي فرزندمان را کنترل کنیم که از فشارهاي هیجانی و روحی بیش از حد دور باشدنوع و.
براي انتخاب الگوهاي صحیح زمینه ي مناسبی را براي بازي هاي تقلیدي کودکانمان فراهم کنیم.
از محدود کردن کودك در هنگام بازي بپرهیزیم.
 کودك تهیه کنیموسایل بازي را مناسب سن و رشد جسمی و ذهنی.
 آداب اجتماعی و چگونگی رفتار با دیگران را ضمن همبازي شدن با کودکان می توانیم به صورت غیر مستقیم

.به آن ها بیاموزیم
 به مطالب و نحوه ي بیان کودکان در بازي به خوبی توجه کنیم زیرا احساسات و مشکالت زندگی واقعی آن

.ها در بازي منعکس می شود
خاب همبازي ها ي خوب فرزندمان را غیر مستقیم راهنمایی کنیم. زیرا رفتاهاي یک همبازي خوب براي انت

.تأثیر بسیار مثبتی در آینده ي او خواهد داشت
 اگر در حضور فرزندمان با وسایل موجود در خانه براي او اسباب بازي بسازیم ارتباط عاطفی میان ما و

.کودکمان تقویت خواهد داشت
یت حس همکاري و مسئولیت پذیري فرزندمان با او توافق کنیم که پس از بازي اسباب بازي هاي براي تقو

.خود را جمع کرده و گرنه دفعه بعد اجازه استفاده از آنها را نخواهد داشت
 از فرزندمان بخواهیم که اجازه دهد تا همبازي هایش از اسباب بازي هاي او استفاده کند.زیرا موجب تقویت

.ع دوستی و تسهیل در ارتباط با دیگران می شودحس نو
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 اسباب بازي هاي گران قیمت ممکن است وسیله بازي مفید نباشد هنگام خرید توجه داشته باشیم که اسباب
.بازي باید بتواند قدرت خالقیت و سازندگی فرزندمان را رشد دهد

 مناسبی به شمار می روندوسایل بازي جورکردنی،پازل ها،خمیر بازي اسباب بازي هاي.
 در محیط هاي بازي گروهی مثل زمین بازي کودکان در پارك ها اجازه دهیم بچه ها با هم دوست شوند و

.بازي کنند از وارد شدن به محیط بازي کودکان بپرهیزیم
از همبازي شدن کودکان با افراد بزرگتر به ویژه نوجوانان و جوانان اکیداً جلوگیري کنیم.

.هر مکان را همراه خود داشته باشیمکودکان همواره نیازمند بازي هستند پس اسباب بازي هاي مناسب 

هنگامی که فقط یکی .کودکان الزم است به مجموعه اي از بازي هاي جسمی،اجتماعی ،عاطفی و ذهنی بپردازند
عاطفی محروم شده و احتمال بروز ، از رشد اجتماعی،جسمی و «بازي هاي ذهنی«از بازي هاي را انجام می دهند

.عصبانیت و پرخاشگري در آن ها افزایش می یابد
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