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و در وند ـشردار وـاملی برخـشخصیت کاز  ننمااندزکه فر هستیمآن ندیشه در اگر ا

به خوبی طی را شد رحل مختلف اباید مر، یابندست ه دسنجیدی هاهیدگادیک به دنز هدـینآ

ه دـنزسرد و شاادی فرا رتبه صو تاند کنی سپررا ضایت بخشی رکی دکودوران  و دـنماین

ت ـهمیدک اوـد کـشر در هـهایی کاز راهیکی  .هندد مهادابخش خویش ت مسر دگیـنزه ـب

ست ای اسیلهزی وبا. ت.سا و سرگرمی زیباای فرصت کافی بررداری از برخو ای دارد، هژـیو

دی و شان از شدر سرشاو کسب موفقیت ر، بتکا، اندگیزنسبت به  گیدمای، آگیردیاای بر

، اییـنمدخوو ویی ـج یرـل برتـمیی اـضدک، ارکون شد جتماعیام، انداشد ط، رنشا

یت ـد شخصـشدک و رشناخت شخصیت کو، حتیهارانا تنـیخون ررـبیو ف ـطاکین عوـتس

شد همه ت رموجبازی، با، خالصهر به طو؛ دککو بیاطرـضی ااـهرفتارا ـبرزه اـمب و او

 آوردهم میاخالقی فرو اعقلی ، جتماعیا ،اطفیـع، میـد جسـعبُدک را در وـه کـجانب

  ). 1390(بهشتی و منطقی، 

کنند تا  خطر فراهم می ای جذاب برای یادگیری هستند؛ فضایی امن و بی ها، شیوه بازی

بگیرند و خطا   ترس از عواقب، در دنیایی شبیه دنیای واقعی، تصمیم یادگیرندگان بدون

رو کرده و مسیر  های متنوع روبه کننده را با چالش توانند بازی ها می کنند. از سوی دیگر، بازی

سازها را به چنین ابزار  ها و شبیه چه بازی پیشرفت یادگیرنده را برای وی ملموس نماید. آن

ها با جدیدترین  کرده، این است که بازی  های کالسی تبدیل آموزش قدرتمندی برای ارایه
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شده در زمینه اثربخشی یادگیری تطابق دارند. یادگیری حاصل از یک بازی  اصول اثبات

  ). 1394جدی، ناخودآگاه و به شدت اثربخش است (فرزین و صباغیان، 

اسب طراحی شده برای بر اساس شواهد گسترده و مطالعات انجام شده، بازی و محیط من

 آن، در رشد و سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کودکان بسیار موثر است

باور به اهمیت آموزش و ). 1391 ،پوراسداله عباسو  سیروس صبری ،دماوندی ،نژاد مهدی(

تربیت کودکان و نوجوانان، قدمتی بسیار داشته و در این باره، عالوه بر کتب و مقاالت 

که فرض اصلی شود  می شماری برگزار ها و سمینارهای بی شده، ساالنه کنفرانسنگاشته 

ها، وابستگی تام جهان آینده به آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان امروز است. از  تمامی آن

هایی هدفمند  ها و برنامه ند که طرح یشمندان بسیاری در حوزه آموزش کوشیدهاند همین رو

ها سعی بر این است که آموزش و تربیت کودکان  ایند که در تمامی آندر این عرصه ارائه نم

این خواسته شود  می ای باشد که از عهده ساخت جهانی بهتر در آینده برآیند. گفته گونه به

های  که آموزش امروز بتواند کودکان را در اکتساب صالحیت شود، مگر آن میسر نمی

های  یشمند و همچنین آموختن مهارتاند  باز و سازی رشد و توسعه ذهنی شهروندی و زمینه

  ).1393الزم برای استدالل منطقی و صحیح، یاری رساند (شفیعی و یزدی، 

های آموزشی، ضرورت دگرگونی در  رویکردهای  از سوی دیگر، تغییر و تحول در پارادایم

سازی  نهآموزشی به منظور کاهش پیامدهای منفی ناشی از کاربست رویکردهای سنتی و زمی

گیری از ظرفیت رویکردهای نوین را دوچندان نموده است. این ضرورت وقتی  برای بهره

دبستانی و دبستانی  آموزان پیش که با کودکان، نوجوانان و دانششود  می بیشتر احساس

سازی برای استفاده از رویکردهای نوین از یکسو، و  سرکار خواهیم داشت. ضرورت زمینه

ها در ایجاد انگیزه و ارتقای یادگیری از سوی  انکار بازی ر و غیرقابلدستاوردهای چشمگی

دیگر و همچنین نبود کتابی کاربردی در خصوص معرفی اثرات و نحوه استفاده از بازی و 

سرگرمی در آموزش کودکان و نوجوانان، نویسندگان را بر آن داشت تا تولید اثری اصیل و 

  کار خود قرار دهند. کاربردی در این زمینه را در دستور

و نحوه استفاده  ها استفاده بهینه از محتوای این کتاب، در گرو آشنایی با ماهیت، ویژگی

 و نوجوانان های ماهیتی کودکان است و ضرورت دارد تا با ویژگیها و سرگرمی  از انواع بازی

، ها، آشنایی کافی صورت پذیرد. در این خصوص ترین مخاطبان بازی به عنوان مهم

 برخورد نحوه و چیست نشانه کودک، بازیگوشیکه مبنی بر اینشود  می ی مطرحهای سئوال
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توان از  می منظور  باشد؟ بدین باید چگونه جوش و پرجنب و بازیگوش کودک با والدین

ایشان به  ، استفاده نمود. (صلی اهللا علیه وآله) به پدران و مادران اکرمپیامبر های  توصیه

و  بازیگوشیکنشی و به اصطالح  فزون ،د که هرگاه در کودکان خودنکن میگوشزد والدین 

شلوغ بازی مشاهده کردند، مانع بازی و تحرک و فعالیت آنها نشوند؛ زیرا ممکن است همین 

ریختگی اسباب و وسائل و ناراحتی و  ها که گاه موجب به هم ها و جنب و جوش شلوغ بازی

اخالق فاضله و رفتارهای بهنجار آنان  و تقویت گیری لزمینه شکشود،  عصبانیت والدین می

شیطنت و لجاجت در کودکی، نشانه زیادي عقل او در «. را فراهم کنددر بزرگسالی 

در روایت دیگر از امام موسی بن جعفر (علیه  ).378، ص.1403(مجلسی،  »بزرگسالی است

فی صغره لیکون حلیما فی کبره. یستحب عرامۀُ الغالم : «ندالسالم) نقل شده است که فرمود

را به » عرامه«مرحوم مجلسی در ذیل این روایت،  ».ثم قال: ما ینبغی اال أن یکون هکذا

 بازیگوشی و عالقه بیش از حد کودک به بازی معنا کرده است. بنابراین، معنای روایت این

وش باشد، تا ر جنب و جکه: شایسته است کودک به هنگام خردسالی، بازیگوش و پشود  می

رود که کودک غیر  در بزرگسالی صبور و شکیبا و باهوش شود. سپس فرمود: البته انتظار نمی

هنگام احتماالً از این باشد. اگر کودکی مطیع و آرام و به اصطالح خوش اخالق باشد، 

هوش و ناشکیبا خواهد بود. پس بازی، شیطنت، شکستن و  کم، بزرگسالی، وابسته، کودن

از این رو  ختن، حق طبیعی کودک و نشانه هوش و زیرکی او در بزرگسالی است.هم ری به

بیشتری نموده و در  توجه و سرگرمی والدین به آثار تربیتی بازی ضرورت دارد تا

و متنوعی که با کودکانشان دارند، از بازی و سرگرمی مناسبی  های مختلف موقعیت

  گیرند. بهره

مباحث نوین در خصوص بازی و سرگرمی و تاثیرات آن  ای از در این کتاب، طیف گسترده

توان مباحث  صورت که می آموزان مورد کنکاش قرار گرفته است. بدین های دانش بر مهارت

 از یا نمونهآموزها،  سرگرم انواعآموزی،  سرگرم یکردهایروارزشمند و نوینی نظیر: انواع 

 یها یباز انواع، مسئله حل یباز از یا نمونهی، رقابت یباز از یا نمونهی، باز لیوسا با یباز

 های بازیل، ماهیت تایجید ادیبن یباز یریادگی از یا نمونه، بنیاد بازی یادگیریی، جد

 دربازی و سرگرمی  کاربرد مراحل، مدارس در یباز از استفاده، نحوه و دالیل ماجراجویانه

 کاربردو همچنین  )یمیت یها یباز مسابقات( یمشارکت یریادگی و ها یباز، و کالس
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یاریگر معلمان، مربیان، والدین و تواند  می را در آن یافت. این کتاب آموزش دربازیسانی 

  های کودکان باشد. مشاوران در هدایت فرایند بازی

استفاده از این کتاب را به تمامی والدین، معلمان، مربیان و مشاوران تربیتی پیشنهاد 

به عنوان منبعی ارزشمند و کاربردی برای دانشجویان تواند  می اثرنماییم. محتوای این  می

های کارشناسی علوم تربیتی، آموزش ابتدایی و روانشناسی مورد  های تربیت معلم و دوره دوره

استفاده قرار گیرد تا ضمن ایجاد بینش عمیق در خصوص تنوع و ظرفیت بکارگیری از بازی 

سازی برای  سازی و زمینه های کاربردی امکان پیاده مونهها در آموزش، با ارائه ن و سرگرمی

های  گیری از دستارودهای بازی و سرگرمی در آموزش و به ویژه در ارتقای مهارت بهره

  های شهروندی را فراهم نماید.  زندگی و صالحیت

  

 کیوان صالحیدکتر راضیه شفائی؛   

  هزار و سیصد و نود شش ماه یک آبان

 
    



 

 ق

 
 مقدمۀ مؤلفان

  

  

  

  

توان هیچ وظیفه و فعالیتی  در اهمیت بازی برای کودکان شاید اغراق نباشد اگر بگوییم نمی

کنند،  برای کودکان متصور شد. کودکان از طریق بازی رشد پیدا می "بازی"فراتر از 

شود  می شوند. همچنان که بر سن این خردساالن اضافه آموزند و با جهان واقعی آشنا می می

در مدارس جایی که   تاشود  می ها افزوده گرایی و پیچیدگی بازی رجه جدیت و واقعبر د

طور که خواهیم خواند ـ به نوعی بر پایه برخی عناصر بازی بنا نهاده  امروزی که ـ همان

وار آن به فراموشی سپرده  که بعد بازیکند  می است، جنبه جدیت به قدری غلبه شده

  شود. می

که متخصصان آموزشی سعی بر آن دارند که نقش و کاربرد بازی و  حدود نیم قرن است

سرگرمی را در آموزش و یادگیری مورد مداقه قرار داده و ضمن شناسایی کارکردهای آن، 

ها در فرایندهای یاددهی یادگیری  سازی استفاده از ظرفیت شگرف انواع بازی زمینه نهادینه

  کامالً علمی، مورد بررسی قرار دهند.فراگیران و به ویژه کودکان را به صورت 

آموزان را بر بسیاری از معلمان و دانش ها، در کشور ما نیز هر چند ایده استفاده از بازی

های چندانی در به روز کردن و مدون ساختن دانش جدید در این زمینه  انگیزد، اما تالش می

ای نو و خالق به معرفی  صورت نگرفته است. این کتاب، تالشی بر آن بوده است که دریچه

  های بالقوه و جایگاه فعلی جهانِ بازی، سرگرمی و آموزش در عصر جدید باشد.  ظرفیت

های  فصل ،در فصل اول  ای از استفاده از سرگرمی و بازی در آموزش ارائه تاریخچه پس از

  کتاب بر اساس سیر تحول استفاده از سرگرمی و بازی در آموزش تدوین شد. 

آموزی  سرگرم در این فصل ابتدا به تعریف ،فصل دوم شامل رویکرد سرگرمی ـ آموزشی است

، )آوردن در شینما صورت هب( شینما، تعامل و نقشکه از طریق آموزی  سرگرم یکردهایروو 

 آموزی سرگرم ، ای انهیرا طیمح در آموزی سرگرم ،کالس جو و یمرب ،)یساز هیشب ( داستان
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 انواعایم؛ همچنین  شود، پرداخته ها اجرا می روبات باآموزی  سرگرم ،یونیزیتلو یها برنامه با

ی را مورد کنکاش قرار داده ایم. آموزش موسسات درآموزی  سرگرم آموزها، و جایگاه سرگرم

 یا نمونهم شامل علو درس درآموزی  سرگرم از ییها نمونهبه منظور آشنایی معلمان و مربیان، 

ه، مورد بررسی مسئل حل یباز از یا نمونهی، رقابت یباز از یا نمونهی، باز لیوسا با یباز از

 ـ  یسرگرمی، و آگاهی ـ سرگرمقرار گرفته است، سپس به تبیین اصطالحات مشابه نظیر 

آموزی، مورد بررسی قرار گرفته  سرگرم به انتقاداتی، پرداخته شده و در انتها نیز فناور

  است.

آموز  سرگرم های بازی آن با تفاوتی و جد یها یباز خاستگاه و فیتعردر فصل سوم، 

 در یریادگی سطوحی و جد یها یباز انواعارائه شده است. همچنین  در بخش بعدی، 

  ی معرفی شده است.جد یها بازی

 یباز یریادگی و یجد یها یباز سهیمقاد، ایبن یباز یریادگدر فصل سوم ضمن تعریف ی

 های بازی انواعمطرح شده است و با ارائه سه نمونه از یادگیری بازی بنیاد دیجیتال،  ادیبن

ی، باز اساس بر یریادگی ابعادو در ادامه  تشریح دیجیتال های بازی یژانرهاو  یادگیری

بررسی شده است. در انتها نیز  مدارس در یباز از استفادهو  یادگیری های هینظر وها  بازی

 ها یبازو ارتباط بین  کالس درها  بازی کاربرد مراحل، به ها بازی طراحیضمن معرفی مراحل 

مورد بحث و بررسی عمیق قرار گرفته  ها یباز درارزشیابی  و همچنین یمشارکت یریادگی و

؟، پاسخ کنند نمی یابیجا مدارس در تالیجید یها بازی چراهمچنین به این سؤال که است. 

  داده شده است. 

 یباز یریادگی وبازیسانی  تفاوتو  خاستگاهی، به سانیباز فیتعردر فصل چهارم، ضمن 

ی، تشریح سانیباز در ییایپوی و عوامل موثر در باز عناصر، اشاره شده است. همچنین ادیبن

 نهیزم درک در قالب پنج گام شامل الف) آموزش دربازیسانی  کاربردشده است. در انتها نیز 

، و منابع ییشناسا، تجربه یساختاربندی، ج) ریادگی اهداف نییتعف، ب) هد نیمخاطب و

بازیسانی  و محور پاداشبازیسانی  ی، مطرح شده و در نهایت نیزسانیباز عناصر از استفاده

استفاده از سرگرمی و بازی در زمینه شرح داده شده است. بازیسانی  ازارزشیابی  و معنادار

شده در این  رسمی آنقدر وسیع است که هر یک از مباحث مطرح آموزش، چه رسمی و یا غیر

با این حال هدف در این کتاب معرفی و  ،کتاب، خود شایسته تدوین کتابی جداگانه است

  های مرتبط بوده است. از کلی و آشنایی با ابعاد و زمینهاند ارائه چشم
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