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چکیده
 بازی طبيعيترین و بهينهترین روش یادگيری در دوران:هدف
 هدف پژوهش حاضر شناسایي عوامل مؤثر بر.كودكي است
اثربخشي بازیهای آموزشي ازنظر مربيان مراكز پيشدبستاني و
.مهدكودكهای شهر تهران بود
 روش. روش پژوهش كيفي از نوع پدیدارشناسي بود:روش
نمونهگيری مبتني بر هدف بود كه با رسيدن به اشباع نظری
 جمعآوری اطالعات با. نفر شد15 یافتهها تعداد نمونه پژوهش
 پس از ضبط.استفاده از مصاحبهی نيمهساختاریافته صورت گرفت
مصاحبهها دادهها مکتوب شدند و با استفاده از روش تحليل
 اعتبار.) تجزیهوتحليل شدند2891( موضوعي دادههای كالیزی
یافتههای پژوهش با استفاده از روش بازبيني اعضا یررسي و نتایج
.نشاندهنده مقبوليت تحليل دادهها بود
 یافتهها نشان داد كه مضمونها را ميتوان در دو دسته:يافتهها
عوامل تأثيرگذار مربوط به مربي و عوامل تأثيرگذار مربوط به محيط
،طبقهبندی كرد عوامل مربي دارای مضمونهای تناسب با كودك
 نوع بازی و عامل محيطي دارای،نقش مربي و كودك در بازی
 مدیریت؛ نگرش والدین به بازی و فضا و،مضمونهای فرهنگ
.امکانات بازی است
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most optimum
learning in the early childhood. This research
gool is identify the effective factors to the
educational play effectiveness in the opinion
of Tehran of preschool and kindergarten
educators.
Method: The method was phenomenological
and sampling was purpose- base wich
included 26sampels for research
after
theorical saturation.
The information
collecting was taked by semi- structured
interview. After recording the interview
datas were registerd and analyzing
acceplance.
Findings: The results indicate there are two
grope s of effectors factors : Educator and
environment The Educator of effectors
factors include child-educator role in play,
play type, the proper context for children and
environment factors
are:
culture, ,
Management; parental attitude about play,
space play.
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سالهای آغازین زندگي كودك اساسيترین دوره رشد كودك است ،بيشتر آنچه در این دوره رخ ميدهد
بر شخصيت و رشد بعدی كودك اثر ميگذارد ( .)Saadatmand and Sarlak ،2014اهميت و جایگاه
یادگيری در دوران كودكي باعث شده است امروزه در نظامهای آموزشي دنيا برنامه درسي ،2روشهای
آموزش و  ...مراكز آموزش كودكان ،مركز بررسي و پژوهشهای متخصصان آموزش و یادگيری قرار
گيرد (.)Russell, 2011
كيفيت برنامههای درسي و روشهای آموزش در دوره پيش از دبستاني زمينهساز رشد همهجانبه
كودكان هست ( .)Baqeri and Khani ،2013اغلب مهارتها و اهداف برنامه درسي در این دوره در
قالب بازی 1به كودكان آموزش داده ميشود ( Majdfar, 2016; Thomas, Warren and De Vries
 .)2011طوریكه امروزه رویکرد برنامه درسي مبتني بر بازی یکي از مباحث پركاربرد و اثرگذار در
نظامهای آموزشي مقاطع پيشدبستان و دبستان است ( .)Wood and Attfiel, 2013
بازی طبيعيترین روش كودك برای زندگي كردن و یادگيری فرض ميشود(Johnson, 1006
Christie and Wardle,؛ ; ;Brock, Jarvis and 1023; Pasek-Hirsh and Golinkoff,1003
.) Wallerstedt and Pramling, 1021Olusoga,بازی بهترین روش برای آموزش و یادگيری كودكان
است ( .)Elkind, 2007; Frost, Wortham and Reifel, 2008; Ebrahim, 2014در طي بازی كودكان
مهارتهای شناختي ،عاطفي و شخصي خود را توسعه ميدهند و این امر نقش بسيار مهمي برای
عملکرد سازگارانه كودك در زندگي آنها ایفا ميكند (Goldstein ،2012؛ Schafer and Russ ،2004
؛ .)Broadhead ،2006ارزش بازی در باال بردن یادگيری در ميان كودكان پيشدبستاني نيز بهخوبي
توسط ( Hyvonen and Kangas ،2007؛  Pramling Samuelsson and Asplund،2008؛ ،2010
 Kangas؛  )Moyles ،2010عنوان شده است.
( )King, 1986- 1982مفهوم بازی در فرایند یادگيری را در سه دسته بازی ابزاری ،3واقعي 1و ممنوع6
قرار ميدهد .بازی ابزاری عمدتاً یك فعاليت هدایتشده زیر نظر معلم برای رسيدن به اهداف درسي
است .بازی واقعي به فعاليتهای كه كودك آزادانه آن را انتخاب و هدایت ميكند اطالق ميشد .بازی
ممنوع فعاليتهای لفظي و فيزیکي كه دانشآموزان در كالس اجازه انجام آن را ندارند (مانند جوك
گفتن ،شکلك درآوردن ،وقت تلف كردن ،جيغ زدن را شامل ميشود) .درحاليكه كودكان از همه سه
نوع بازی لذت ميبرند ،معلمين عموماً از بازیهای ممنوع خشنود نيستند.
كاربرد بازی در فرایند آموزش كودكان باعث حركت از مفهوم و ماهيت بازی واقعي به سمت بازی
آموزشي شده است .بازیهای آموزشي به بازیهایي كه در كالس درس و محيط آموزشي براساس
1. Curriculum
2. Play
3. Instrumental play
4. Real play
5. Illicit play
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برنامههای درسي و تحقق هدفهای آموزشي و پرورشي و به شکل هوشمندانه و برنامهریزیشده طراحي
ميشود گفته ميشوند ( .)emadi and Orvati movafagh, 2016بازی آموزشي بهعنوان وسيلهای
جهت كسب لذت و انجام فعاليت از طرف كودك و بهقصد فراهم آوردن امکاناتي جهت تعامل با محيط
در جهت تحقق هدف آموزشي خاص و از پيش طرحریزیشده است ( Fazel-Kalkhoran,
.)Homayounnia and Mohammadzadeh, 2015
كودكان در خالل بازیهای آموزشي مطالب آموختني را بدون فشار و با ميل و رغبت فراميگيرند و
با رنگها ،اشکال و جهتهای مختلف آشنا ميشوند و تجارب ارزنده و مهارتهای بيشتر و بهتری را
كسب مينمایند ( .)Hassani, Mahmoodi and Tehrani, 2013پژوهشها نشاندهنده آن است كه
بازی ميتواند یادگيری كودكان را بهوسيله اجازه دادن به آنها برای ساخت دانش بر روی دانش
قبليشان و گسترش دانش و مهارت قبليشان از طریق برقراری ارتباط متقابل با دیگران و یا محيط
تسهيل نماید (.)Ashiabi, 2007
عليرغم جایگاه بازی در رشد و یادگيری كودكان اگر مربيان و معلمان فاقد آگاهي و تخصص جامع
در زمينه بازی و كيفيت آن باشند فرایند و عمل بازی به یك روش بياهميت و حتي مضر تبدیل
ميشود بازی باكيفيت با خروجيهای یادگيری مثبت در حيطههای شناختي ،هيجاني ،اجتماعي و
رواني حركتي و در شش حيطه یادگيری ،2در ارتباط است(Salonius- Scarlett and Naudeau
Pasternak , Ponte,؛  .)Sutton-Smith, 2001پس امروزه برای مربيان آموزش كودك بسيار الزم است
كه به اهميت بازی در زندگي كودك آگاه بوده و شرایط و عوامل مؤثر و مناسب برای اجرای اثربخش
بازی را فراهم سازن (Rajabivarzani, ; 2011 Aghajan and Vakil JabbarovMustafayev, 2014
.)Qassemi, and Khosravi,فعاليتهای معلم در كالس باید تخصصي باشد و بازی را یك عمل و
فعاليت حرفهای در كودكان ببيند ،محيطهای فيزیکي داخلي و خارجي را طراحي كرده به همان نسبت
قابلاستفاده بودن تجربيات بازی را كه برای كودكان ارائهشده ،ارزیابي نماید ( Kolucki, 2011; Kernan
.)and Lemish, 2007
با اینكه مدلهای برنامه درسي معاصر بهصورت یکپارچه بر بازی تائيد ميكنند ،دستيابي به بازی
باكيفيت در عمل ،یك چالش قابلتوجه باقي ميماند ( Wood and Attfiel ،2013؛ Wood،2009
؛ Weisberg, Hirsh-Pasek and Golinkoff ،2013؛  Excell and Linigton ،2008؛ ،2007
 Hyvonen and Kangas؛  Lau and Cheng ،2010؛ Carlsson and Pramling Samuelsson ،2008
؛  Williams ،2001؛ .)United Kingdom Department for Education1، 2014شناسایي عوامل مؤثر

 .2زیبایيشناسي و بيان خالقانه،كشف جهان ،زبان و سوادآموزی ،توسعه مهارتهای حركتي ،شمارش (ریاضي) ،توسعه
اجتماعي و عاطفي (.) Ministry of Education, 2012
2. UKDfE

  205شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازیهای...

بر اثربخشي بازی آموزشي ميتواند كيفيت و كميت یادگيری را در كودكان افزایش دهد .متأسفانه
عليرغم اهميت این موضوع پژوهشهای كمي به بررسي نقش و جایگاه معلمان در اثربخشي بازی
پرداختند (.)Fleer, 2015
( )Smit, 2015در پژوهشي فاكتورهای تأثيرگذار بر تحقق یادگيری از طریق بازی را به این شرح
بيان ميكند :تأیيد معلمان در رابطه با اهميت آموزش از طریق بازی؛ برنامههای آموزشي معلمان
پيشدبستاني (در زمينه یادگيری كودكان)؛ فقدان محيط یادگيری مبتني بر بازی؛ تجربيات معلمان
در رابطه با بازی؛ صالحيت و شایستگيهای معلمان؛ شرایط كاری؛ خواستهها و انتظارات تعيينشده
برای آموزش؛ مشاركت كودكان در بازی و اولویتهای آنها در بازی؛ تفاوتهای جنسيتي ،تکنولوژی
و رسانههای گروهي و محيط اجتماعي)Singer, Nederend, Penninx , Tajik and Boom, 2014( .
در پژوهشي به بررسي نقش معلم در حمایت از سطح فعاليتهای بازی كودكان دو و سهساله در مراكز
مراقبت از كودكان هلندی پرداخت كه یافتهها نشان داد كه نزدیکي مداوم معلم بيشترین تأثير را بر
سطح تعامل بازی دارد ،درحاليكه راه رفتن معلم در اطراف آنها و فقط ارتباط كوتاه با كودكان تأثير
منفي را به همراه دارد.
( )Fleer, 2015در پژوهشي به بررسي نقش معلمان در موقعيت آموزشي بازی خيالي كودكان
پرداخت .مشاهدات تصویری از نه معلم در تعامل با كودكان ( 6-3-6-3سال) در زمان بازی آزاد (388
ساعت از مشاهدات تصویری) با استفاده از مفهوم جایگاه سوژه ،تجزیهوتحليل شد .بيشتر معلمان در
خارج از بازی كودكان قرار داشتند ) Gmitrova, 2013( .در پژوهشي به بررسي اثربخشي مداخله
مستقيم و غيرمستقيم معلم در بازی وانمودی پرداخت .در این پژوهش  359كودك و  81مربي
كارآزموده مشاركت داشتند .پس از مقایسه گروه آزمایش و كنترل یافتهها نشان داد در گروه آزمایش
قابليتهای شناختي به ميزان قابلتوجهي در كودكان رشد كرده است كه بيانكننده این است كه
اجرای بازی وانمودی یك ابزار تسهيلكننده مؤثر است )Yang, 2013( .در پژوهشي كيفي به بررسي
دیدگاههای معلمان مهدكودكهای چيني و نقش و تعامل آنها با كودكان در بازی پرداخت .یافتهها
نشان داد كه معلمان در عمل ،تمرینهای بيشتری را نسبت به گزارشهایشان انجام دادهاند .آنها
هشت نقش مختلف را كه شامل برنامهریز بازی ،حامي ،سازمان دهنده ،تسهيلكننده ،ناظر ،همکاری،
واسطه و نقش غير دخيل را اقتباس كردند.
( )Martinsen, 2015در پژوهشي به بررسي نحوه سازماندهي كودكان ،فضای فيزیکي شرایط
ساختاری بازی در مهدكودكهای نروژ پرداخت .نتایج نشان ميدهد كه انتخاب مدلسازماني
مهدكودك شرایط ساختاری مختلفي را برای بازی كودكان فراهم ميكند .ميتوان نتيجه گرفت كه
برخي از متغيرهای موجود در مطالعه ،مانند دسترسي به مواد بازی و اندازه گروه ،ممکن است كيفيت
بازی كودكان را ارتقا دهند.
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( )Davis, 1997در پژوهشي به بررسي تفکر و رفتار معلمان در رابطه با نقش خود در بازیهای
فضای باز كودكان پرداخت .نتایج نشان داد درگيری معلم در بازی ميتواند باعث غني شدن بازی
بچهها و نتایج رشدی مثبت شود.
( )Gmitrova, Podhajecká and Gmitrov, 2009در پژوهشي به تعيين اولویتهای بازی در
كالسهای مختلط به لحاظ سن و جنسيت پرداخت .كه یافتهها نشان داد دختران نسبت به پسران
بهطور قابلتوجهي بازی وانمودی را برخالف پسران ترجيح ميدهند.
با توجه به نقش بازی بهعنوان طبيعيترین روش یادگيری در كودكان در سالهای اوليه كودكي
دارد در پژوهش حاضر به شناسایي عوامل مؤثر بر اثربخشي بازیهای آموزشي ميپردازیم .در جهت
تحقق این هدف سؤال زیر مطرح گردیده است:
 عوامل مؤثر بر بازی آموزشي از دیدگاه مربيان مهدكودك و پيشدبستاني شهر تهران كدام است؟روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر كيفي از نوع پدیدارشناسي بود .پدیدارشناسي ،اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان
زندگي است ( .)Emami Sigaroodi, Dehghan Nayeri, Rahnavard and Nori Saeed, 2012روش
پدیدارشناسي ميكوشد تا تجربيات انسان را در متن و زمينهای كه در آن روی ميدهد توصيف نمایند
و غنيترین و توصيفكنندهترین اطالعات را فراهم ميآورد ( Adib, Ahadi and Mola ghalghachi,
 .)2016در پژوهش پدیدارشناسي ،دو پرسش از مشاركتكنندگان پرسيده ميشود :در مورد پدیده
موردنظر چه تجربهای دارید؟ چه زمينه یا وضعيتي بهنوعي بر تجربه شما از پدیده موردنظر
تأثيرگذاراست؟ كه شامل پرسشهای چه و چگونه ميشود (.)Aarabi and Boudlaie, 2011
جامعه پژوهش كليه مربيان مراكز مهدكودك و پيشدبستاني شهر تهران بود .روش نمونهگيری
پژوهش مبتني بر هدف بود و افرادی كه معيارهای موردنظر پژوهش (كه شامل :شركت داوطلبانه -
با آگاهي از اهداف و اهميت پژوهش؛ سابقه كار  9سال و بيشتر؛ مدرك تحصيلي ليسانس و مربيگری
در مراكز معتبر) را داشتند كه بهعنوان نمونه پژوهش انتخابشدهاند .با آغاز فرایند پژوهش محقق عالوه
بر معرفي خود و توضيح اهداف پژوهش به مشاركتكنندگان ،از آنان درخواست نمود تا فرم مشخصات
جمعيتشناسي و رضایتنامه آگاهانه را تکميل نمایند .پيش از شروع مصاحبه نيز اجازه ضبط صدا و
یادداشتبرداری از مصاحبهشوندگان گرفته شد و به آنها اطمينان داده شد كه در هنگام انتشار نتایج،
كليه اطالعات فردی محرمانه باقي خواهد ماند و پس از استفاده ،فایلهای صوتي حذف خواهند شد.
مشاركتكنندگان ميتوانستند در هر مرحله از پژوهش برحسب صالحدید خود از طرح خارج شوند
( .)Atashzadeh Shoorideh, Pazargadi and Zagheri Tafreshi, 2012تعيين زمان و مکان مصاحبه
هم از سوی شركتكننده انجام ميگرفت همچنين فرایند مصاحبه با دستگاه ضبط صدا ضبط گردید.
در فرایند پژوهشهای پدیدار شناختي تعداد نمونه پژوهش از قبل تعيينشده وجود ندارد .بلکه زماني
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كه توصيفات مصاحبهشوندگان به حد اشباع ميرسد یعني پژوهشگر به این نتيجه ميرسد كه پاسخهای
دادهشده توسط مصاحبهشوندگان به همدیگر شباهت دارند و دادههای جدیدی در آنها یافت نميشود،
در این شرایط پژوهشگر تعداد مصاحبهها را كافي دانسته و دست از فرایند مصاحبه برميدارد ( Karimi,
 .)Almasi, Mohammadi and Fazel, 2017در پژوهش حاضر فرایند مصاحبه با مصاحبهشونده كه
شرایط نمونه پژوهش را داشتند آغاز گردید و فرایند گزینش افراد تا زماني ادامه پيدا كرد كه در جریان
كسب اطالعات هيچ داده جدیدی پدیدار نشد یعني جمعآوری دادهها تا حصول اشباع نظری دادهها
ادامه یافت و درنهایت تعداد مشاركتكنندگان به  15نفر رسيد.
مصاحبه به صورت عميق و نيمه ساختاریافته طراحي شد .فرایند مصاحبه با طرح سؤالي اصلي «از
نظر شما چه عواملي باعث اثربخش شدن عمل بازی ميشود؟» شروع شد و در ادامه از سؤاالت
كاوشگرانه مانند «ميتوانيد در اینباره توضيح دهيد؟» استفاده شد .مدت مصاحبه بين  60-30دقيقه
متغير بود دادهها در طول یك دوره فشرده  1ماه جمعآوری ،ثبت ،كدگذاری و در قالب مفاهيم عمده
دستهبندی گردید .بعد از انجام مصاحبه توصيفات مصاحبهشوندگان انجامشده بر روی كاغذ ثبت شد
و مورد تجزیهوتحليل محتوا قرارگرفته است .برای تحليل پدیدارشناختي دادهها از تحليل تماتيك2
(مضمون) بهعنوان روش پژوهش برای تفسير تجربه شركتكنندگان استفاده شد.
برای تجزیهوتحليل دادهها از روش تحليل موضوعي دادههای ( )Colaizzi, 1987استفاده شد .این
روش دارای  1مرحله به شرح زیر بوده كه بر اساس آن هر مصاحبه یا متن نوشتهشده جداگانه مورد
تجزیهوتحليل قرار ميگيرد .2 .در مرحله اول پژوهشگر بعد از انجام مصاحبه به فایلهای صوتي و
دستنوشتههای تهيهشده از مصاحبهها گوشداده تا از احساسات دروني و معاني پنهان روایتهای
آنان آگاه شود و با این كار یك معنای كلي بهدست آورد .1 .در مرحله دوم پژوهشگر به دوبارهخواني
مجدد متون ميپردازد و برای این كار دستنوشتههای حاصل از مصاحبه را چندین بار مطالعه و
بررسي مي نماید و بر عبارات و جمالتي كه مستقيماً با پدیده موردبررسي در ارتباط هستند ،تمركز
نماید .3 .در این مرحله فرموله كردن معاني 1انجام ميشود .این مرحله شامل چندین فعاليت خواهد
بود :الف) بررسي دستنوشتهها برای یافتن موضوعات و معاني واحدها و درك ماهيت تجارب
مشاركتكنندگان و جستجوی تجارب اساسي؛ ب) جستجو برای تعيين اظهارات معنادار یا پيشنهاد
برای ش رح این موضوعات و رابطه بين موضوعات و پيشنهادات با مفاهيم؛ ج) تعيين مقوالت كدگذاری
شده توسط برنامه  ) 1مرحله چهارم شامل توضيح و تشریح معاني از طریق ایجاد ارتباطات سازنده با
یکدیگر .تمامي معاني فرموله شده در مقولههایي كه ساختار منحصربهفردی از خوشههای تم 3هستند
گروهبندی شدند )6 .در این مرحله خوشههای تم باهم ادغام شدند تا سازههای تم مجزا را تشکيل
1. Thematic Data Analysis
2. formulation of meanings
3. theme
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بدهند )5 .مرحله ششم شامل تغيير زبان واقعي و مجرد 2به زبان یا مفاهيم علمي .در این مرحله تقليل
یافتهها انجام شد كه بهواسطه آن توضيحات زائد ،نامناسب و اغراقآميز از كل بخش زدوده شد )1 .و
مرحله آخر به انسجام و تركيب بينشها در یك ساختار توصيفي از معاني تجربيات؛ انتقال واحدهای
معاني به بيانيهها و اظهارات ثابت مربوط به تجربيات ميپردازد (.)Moradi and Sadeqi, 2014
بهمنظور بررسي ميزان باورپذیری یافتههای پژوهش ،محقق از روش بازبيني اعضا استفاده كرد و
برای این كار پاسخهای حاصل از مصاحبه را كه روی كاغذ عيناً ثبتشده بود را به مصاحبهشوندگان
بازگرداندیم .هدف این بود كه پژوهشگر به این نتيجه برسد كه آیا ادراكات او از مصاحبه درست است
یا خير؟ كه نتایج نشاندهنده مقبوليت دادهها بود .همچنين افزایش مقبوليت یافتههای پژوهش در
طي فرایند تحليل دادهها از نظرات متخصصان پژوهش كيفي استفاده شد و در پایان انجام تحليل
متنهای مصاحبه و یافتهها در اختيار  1نفر از متخصصان پژوهش كيفي قرار گرفت كه به بررسي
فرایند تحليل و اعتبار یافتهه ا و بازنگری كدهای استخراجي بپردازند كه نتایج نشاندهنده مقبوليت
تحليل دادهها بود.
يافتههاي پژوهش
تعداد افراد شركتكننده در پژوهش  15نفر بودند كه از این تعداد  1نفر دارای مدرك كارشناسيارشد
و  28نفر كارشناسي بودند .افراد نمونه پژوهش از مهدكودكهای  29منطقه شهر تهران بودند .در
نمونه پژوهش  25نفر از افراد نمونه دارای سابقه  20-9سال و  9نفر بين  21-22سال و  1نفر بين
 21-23سال بودند .دادههای بهدستآمده از تجزیهوتحليل متن مصاحبه درباره سؤال اصلي پژوهش
منجر به شناسایي  112كد اوليه1؛  10زیر مضمون ،3مقوله یا درونمایه فرعي و  1مضمون اصلي ،تم
و یا درونمایه اصلي شد.
در تحليل و بررسي مضمونهای اصلي شناسایيشده در پژوهش ميتوان آنها را در دو دسته اصلي
قرارداد .2 :عامل مربي كه شامل سه مضمون اصلي تناسب با كودك ،نقش مربي و كودك و نوع بازی
است و اشاره به این دارد كه در این مضمونها مربي عامل اصلي و اثرگذار در اثربخشي بازی آموزشي
است . 1 .عامل محيطي كه شامل چهار مضمون فرهنگ ،مدیریت ،نگرش والدین به بازی و فضا و
امکانات بازی است و اشاره به عواملي دار د كه خارج از حيطه كاری و عمل مربي است و بر اثربخشي
بازی آموزشي اثرگذار است.

جدول ( :)1مضامین اصلي و فرعي آشکارشده از تحلیل دادههاي مصاحبه
1. Concrete
2. Initial Code
3. Category
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عوامل

مضامين اصلي
تناسب با كودك

مربي

محيط

نقش مربي و كودك
نوع بازی
فرهنگ
مدیریت (مهدكودك یا
پيشدبستان)
نگرش والدین به بازی
فضا و امکانات بازی

مضامين فرعي
همسویي با مراحل رشد؛ عالیق و نياز كودك؛
تفاوتهای فردی
مربي تسهيلگر؛ كودك فعال
تنوع؛ جدید بودن؛ هيجانانگيز
زمان بازی؛ جنسيت در بازی ،روش بازی
تهيه امکانات بازی؛ حمایت از مربي؛ تشویق
برای انجام بازی توسط مربيان
درك مفهوم بازی ،ارزش و هدف بازی
فضای مناسب؛ تعداد وسایل بازی؛ بهروز بودن

تعداد
كدها
62
18
34

15
38
18
12

عامل مربي

تناسب با کودك :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه تناسب با كودك در اثربخشي بازی
آموزشي اشاره مينمایند كه شامل مقولههای همسویي با مراحل رشد؛ عالیق و نياز كودك و تفاوتهای
فردی است كه هركدام از این مقولهها شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خود است .در زمينه
همسویي با مراحل رشد ميتوان به توانایي ذهني ،مهارتهای جسمي ،ویژگي اجتماعي و اخالقي
كودك در سن دوره پيش از دبستان اشاره كرد .بهعنوان نمونه در زمينه توانایي ذهني ،مهارتهای
جسمي ،ویژگي اجتماعي و اخالقي كودك در سن دوره پيش از دبستان به نقلقول مشاركتكننده
شماره  12و  20اشاره ميشود .شماره « :12بچههای  3-1ساله بيشتر دوست دارند تنها بازی كنند و
وقتي با دوستان دیگرشان بهصورت گروهي بازی ميكنند خيلي ناسازگارند و همشون دوست دارند
مركز بازی باشند پس به نظرم وقتي ميخوای برای بچه بازی آموزشي طراحي كني حتماً بازی طوری
باشه كه با این ویژگي بچهها بخونه و از انجامش لذت ببره .».شماره « :20بچههای  3ساله با بچه 6
ساله از جنبههای مختلف خيلي با هم فرق ميكنند و هر كدوم مهارتهای متفاوتي دارند و خيلي از
بازیهای را بچههای  3ساله نمي تونند ولي بچههای پنجساله مي تونند بهتره وقتي ميخوای بازی را
انتخاب كني حتماً به ویژگيهای مختلفشون توجه كنيد».
نقش مربي و کودك :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه نقش مربي و كودك در بازی در
اثربخشي بازی آموزشي اشاره مينمایند كه شامل مقولههای مربي تسهيلگر؛ كودك فعال شد كه
هركدام از این مقولهها شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خود است .در زمينه مربي تسهيلگر
ميتوان به نقش برنامهریز ،تسهيلكننده و همکار اشاره كرد .بهعنوان نمونه در زمينه نقش برنامهریز،
تسهيلكننده به نقلقول مشاركتكننده شماره  31و  25اشاره ميشود .شماره « :31برای اینكه بتوني
یك بازی خوبيو تو كالس اجرا كني حتماً از قبل باید براش برنامهریزی كني و مراحل ،شرایط ،وسایل
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و ...را كه بازی ميخواهد مشخص كنيد ».شماره « :25تو بازی بچهها مربي نباید همهكاره بازی بشه
بهتره مربي كنار و همراه بازی باشه و همهكاره بازی بچهها باشن».
نوع بازي :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه نوع بازی در اثربخشي بازی آموزشي اشاره
مينمایند كه شامل مقولههای تنوع ،جدید بودن و هيجانانگيز شد .دو مقوله تنوع و جدید بودن بازی
دارای زیر مقوله نيستند ولي مقوله هيجانانگيز بودن و خالقيت دارای زیر مقوله است .در زمينه
هيجانانگيز بودن ميتوان به مقولههای لذتبخش ،سرگرمكننده ،احساس خوشایندی اشاره كرد.
بهعنوان نمونه در زمينه لذتبخش و جدید بودن به نقلقول مشاركتكننده شماره  16و  21اشاره
ميشود .شماره « :16بازی خوبه باید طوری باشه كه بچه از انجامش لذت ببرن و خيلي در آن درگير
بشند ».شماره  :21وقتي بازی جدیدی را اجرا ميكني استقبال بچهها از اون خيلي بيشتره تا وقتي
بازی تکراری را انجام ميدی و بچهها در بازی جدید بيشتر درگير ميشن».
عامل محیط

فرهنگ :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه فرهنگ در اثربخشي بازی آموزشي اشاره
مينمایند كه شامل مقولههای زمان بازی؛ جنسيت در بازی ،روش بازی شد كه هركدام از این مقولهها
شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خود است .در زمينه جنسيت در بازی ميتوان به زیر مؤلفههای
بازیهای پسرانه و دخترانه و در روش بازی ميتوان به زیر مؤلفههای بازی آغازشده توسط كودك یا
بازی آغازشده توسط مربي اشاره كرد.
بهعنوان نمونه در زمينه نقش بازیهای پسرانه و دخترانه و زمان بازی به نقلقول مشاركتكننده
شماره  26و  1اشاره ميشود .شماره « :1بيشتر پسربچههای دوست دارند بازیهای حركتي و رقابتي
داشته باشند و خيلي كمتر بازیهای نمادین و همکاری انجام ميدود ».شماره « :26متأسفانه تو
جامعه ما به بازی بهعنوان یك روش غني و مهم توجه نميشه و ارزششو باور ندارند واسه همين زمان
بازی بچهها تو مهد و حتي خونه ها كمه و بيشتر بهشون آموزش مستقيم داده ميشه»
مديريت (مهدكودك یا پيشدبستان) :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه مدیریت در
اثربخشي بازی آموزشي اشاره مينمایند كه شامل مقولههای اقدامات تهيه امکانات بازی؛ حمایت از
مربي؛ تشویق برای انجام بازی توسط مربيان شد .بهعنوان نمونه در زمينه تشویق مدیر برای انجام
بازی و حمایت از مربي به نقلقول مشاركتكننده شماره  1و  21اشاره ميشود .شماره « :1هرچي
مدیر مهد به بازی بيشتر اهميت بده و مربيا رو تشویق به استفاده از بازی برای همه موضوعات آموزشي
بکنه انگيزه مربي برای استفاده از بازی و انجام بازی خوب بيشتر ميشه ».شماره « :21عليرغم تمام
تالشي كه ما ميكنيم كه بازی دارای امنيت باشه چون كودكان سرشار از جنبش و حركت هستند
بعضي مواقع در بازی بچهها آسيبهایي ميبينند در این شرایط اگر مدیر از ما در مقابل والدین حمایت
نکنه شاید دفعه بعد بهجای بازی از روش دیگه استفاده كنيم».
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نگرش والدين به بازي :مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه دیدگاه والدین در مورد بازی
در اثربخشي بازی آموزشي اشاره مينمایند كه شامل مقولههای درك مفهوم بازی ،ارزش و هدف بازی
شد .بهعنوان نمونه در زمينه درك مفهوم بازی ،ارزش بازی به نقلقول مشاركتكننده شماره  3و 11
اشاره ميشود .شماره « :3وقتي از بازیهای خيالي استفاده ميكنم بعضي پدر و مادرا به من ميگویند
این بازی كه شما انجام ميدی اصالً بازی نيست ».شماره « :11متأسفانه بيشتر والدین فکر ميكنند
بازی نقشي تو یادگيری نداره و براش ارزشي قائل نيستند و بيشتر تأكيد بر آموزش با كتاب كار دارند».
فضا و امکانات بازي :مربي ان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه محيط و امکانات بازی در
اثربخشي بازی آموزشي اشاره مينمایند كه شامل مقولههای فضای فيزیکي مناسب ،تعداد وسایل
بازی ،بهروز بودن وسایل بازی شد .بهعنوان نمونه در زمينه محيط فيزیکي مناسب ،بهروز بودن وسایل
بازی به نقلقول مشاركتكننده شماره  22و  2اشاره ميشود .شماره « :2مهدها ،فضا و مکان مناسبي
برای بازی ندارند و متأسفانه ما به این دليل خيلي از بازیها را نميتوانيم انجام بدیم و اگر هم انجام
بدیم به خاطر فضا بازی اون كيفيت و لذت را ایجاد نميكنه» .شماره « :22هرچي اسباببازی و وسایل
بازی به تعداد بچهها باشه و هرچند مدت یكبار وسایل جدید را اضافه كنند بچهها تمایل بيشتر به
بازی دارن و مربي ميتواند بازیهای بيشتر و باكيفيتتری را اجرا كنه».
بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر شناسایي عوامل مؤثر بر اثربخشي بازی آموزشي از دیدگاه مربيان مهدكودك و
پيشدبستاني شهر تهران بود؛ كه تحليل یافتهها منجر به استخراج دو عامل مربي با مضمونهای
تناسب با كودك ،نقش مربي و كودك در بازی و نوع بازی و عامل محيط با مضمونهای فرهنگ،
مدیریت (مهدكودك یا پيشدبستان) ،نگرش والدین به بازی و فضای و امکانات بازی شد.
در عامل مربي ازجمله مضمونهای بهدستآمده تناسب بازی با كودك است كه اشاره به این دارد
بازیهایي و شرایط آنها كه در فرایند آموزش برای اجرا در كالس طراحي ميشود باید با مراحل
رشد؛ عالیق و نياز كودك و تفاوتهای فردی همسو باشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای (،2015
 Smit؛  Gmitrova et al، 2009؛  Yang، 2013؛ Walsh, Sproule and McGuinness ،2010؛ ،2003
 Papatheodoru؛  Kolucki and Lemish ، 2011؛ Fromberg , ،2015؛ Nowruzi Tajeddin،2012
 )andهمسو است  .یادگيری كودكان باید با یك فرایند عملي توأم باشد كه در آن كودك در مركز
فرایند یادگيری قرار دارد و به كودك اجازه داده شود كه بر طبق استانداردهای مناسب سن خود
پيشرفت كند ( walsh et al., 2010؛  )Papatheodorou ،2010از بدو تولد كودكان متناسب باسن و
ميزان رشدشان بازی ميكنند ( .) Choopankareh, Shahabi and Seyed Abrishami,،2011بازی
باید با نيازها ،عالیق و سليقههای كودكان مطابقت داشته باشد ،چراكه در غير این صورت ممکن است
نه تنها بازده مناسبي دربر نداشته باشد بلکه تأثير نامناسب داشته و موجب دلزدگي یادگيرندگان
نسبت به موضوع مورد آموزش توسط بازی ميگردد( .)Zaraii Zavaraki Gorzin ،2014مربيان با
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انتخاب بازی های متناسب باروحيه و ویژگي جسمي و شناختي كودكان ،محيطي شاداب و فرحبخش
در كودكان را برای رسيدن به تکامل شخصيتي و فيزیکي در آنها هموار ميكند.)Hajsaeedi, 2015( .
نوع بازیها و اسباببازیهایي كه كودكان با آنها بازی ميكنند جنسيت آنها را اغلب نمایان ميكند
و اولویتهای بازی كودكان بهواسطه تفاوتهای جنسيتيشان به وجود ميآید (Francis ،1997
;. )Bergen and Fromberg, 2015دختران بازیهای وانمودسازی را بيشتر ترجيح ميدهند درحاليكه
پسران بازیهای سازنده را بيشتر ترجيح ميدهند ( .)Gmitrova et al., 2009همچنين پسرها بيشتر
از بازیهایي لذت مي برند كه دشوار است و نياز به فعاليت جسماني دارد و دخترها اغلب بازیهای
ساكت ،آرام و ظریف را ترجيح ميدهند (.)Nowruzi and Tajeddin, 2012
مضمون دیگر در عامل مربي ،نقش مربي و كودك در بازی است كه اشاره به این دارد در بازی
مربي موقعيت و امکانات بازی را طراحي تهيه و در اختيار كودك قرار ميدهد و تالش ميكند فرایند
اجرای بازی را به كودكان واگذار كنند كه همهكاره بازی كودكان شوند و خودش در كنار كودكان
بهعنوان تسهيلكننده و همراه قرار ميگيرد تا اگر كودك به مشکل یا مسئلهای برخورد كرد به او
كمك كند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای ( smit،2015؛  Singer et al،2014؛ fleer، 2015؛ 2013
 Gmitrova،؛  Davies، 1997؛  Kennedy and Barblett ،2010؛  Ebrahim ،2011؛ et al ،2013
 Weisberg؛  Ochiogu ،2013؛  Moyles ،2008؛  Oers and Duijkers ،2013؛،2014
 Hargreaves, Robson, Greenfield and Fumoto؛  )Frobose ،2008همسو است .در تحقق یادگيری
از طریق بازی روابط ميان كودك و آموزگار بر مسير یادگيری كودك تأثير ميگذارد (Kennedy ،2010
 .)and Barblettمعلمان با نقشهایي كه در فرایند بازی ایفا ميكنند در اثربخشي بازی كودكان اثر
بسيار باالیي ميگذارند ( .)Ochiogu, 2013مربي با حضور در بازی و تعامل با شاگردان موجب افزایش
ظرفيت ،مدتزمان و پيچيدگي بازی كودكان و افزایش سطح مهارتهای زباني و شناختي ميشود
( .)McAfee and Leong ،2015در فرایند بازی زماني كه معلمان كنترل را در دست ميگيرند،
فعاليتهای بازی بيشتر صورت كار ميگيرد تا بازی ( .)Bruckman, 1999; Weisberg et al., 2013
معلمان شایسته بيشتر اعتقاد به همکاریهای علمي دارند كه در آن كودك قسمتي از روند یادگيری
است و تنها بهطور محض یك دریافتكننده اطالعات نيست ( .)Excell and Linington, 2008معلمان
بهتر است گاهي اوقات خود را وارد بازی كودكان كنند و یك نقش تعاملي تکميلكننده را ایفا كنند
كه بهخوبي گوش ميدهند و به همان نسبت برای تحریك كسب تجربه و حل مشکالت و مسائل
مسؤوليتهایي را به عهده ميگيرند ( .)Chaille, 2008آموزش و یادگيری باید یكروند متعادلي بين
یادگيرندهها و معلمان دنبال كند و كودكان باید وقت و فضای كافي را برای بهكارگيری ایدههای
شخصيشان در طي بازی داشته باشند (.)Thomas, Warren and De Vries, 2011
مضمون آ خر در عامل مربي ،نوع بازی است كه اشاره به این دارد كه مربي باید بازیهای متفاوت
و جدید و هيجانانگيزی را در كالس اجرا كنند تا تجربههای خالق و غني را برای كودكان فراهم آورد.
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این یافتهها با نتایج پژوهش ( )Smit, 2015همسو است .هرچه فرایند بازی لذت بيشتری در كودكان
ایجاد نماید تمایل بيشتری به انجام آن بازی و درگير شدن فعال در آن بين كودكان به وجود ميآید
( .)Akhoond, 2009برای ایجاد یك فضای باز مناسب و قابلدسترس و فعاليتهای پر بازی و برای
بهدستآمده آوردن و چيدن یك محيط مناسب آموزشي ،نياز هست كه مربيان شایستگي الزم را
داشته باشند و بهاندازه كافي خالقيت به خرج دهند ( smit, 2015؛ zarei Nasr Mirshahjafari and
 )Liaghadar, 2017در بيان ویژگيهای مربيان پيشدبستاني اشاره ميكنند مربيان با داشتن ذهن
خالق و منعطف ميتوانند از امکانات و وسایل موجود در مهدكودك و پيشدبستاني به بهترین نحو
استفاده كنند.
در عامل محيط ازجمله مضمونهای بهدستآمده فرهنگ است كه اشاره به این دارد باورها و جایگاه
بازی در جوامع مختلف متفاوت است و هر چه در فرهنگ جوامع برای بازی كودكان اهميت قائل
شوند  ،به كودكان فرصت بيشتری برای بازی داده شود و بزرگساالن و كودك باهم بازی را شروع كنند
بازی و اجرای آن بيشتر و اثربخشتر در فرایند یادگيری كودكان موردتوجه قرار ميگيرد .این یافتهها
با نتایج پژوهشهای ( Seagoe،1970؛  Kareempour ،2016؛  Mehrabian ،2014؛Goldstein،2012
؛  )Lester and Russell ،2010همسو است .تئوریهای مرتبط با بازی و ارزش آن با توجه به زمان و
مکان متفاوت است ( Ebrahim ،2012؛  .)Van Niekerk and Ashley-Cooper ،2012اگرچه بازی در
همه جوامع دارای كودكان مشاهده ميشود ولي عمل بازی در فرهنگهای مختلف به روشهای
متفاوتي انجام ميشود ( .)Mehrabian ،2014بازی ،رفتاری اجتماعي در سيمایي فرهنگي است.
بازیهای رایج در یك جامعه ،حاوی معاني ،ارزشها و داللتهای خاص و برخاسته و برساخته از نوع
بينش و اندیشه مردمان آن جامعهاند ازاینرو بازیها بخشي از فرهنگ جامعه و واجد خصایص و
ویژگيهای سنتهای فرهنگي آن هستند ( .)Kareempour ،2016مثالً در كشورهایي كه در فرهنگ
آنها مسئله رقابت از اهميت كمي برخوردار است ،باعث ميشود در بازی كودكان تأكيد بيشتر بر
فرایند باشد تا نتيجه و همچنين در بازیهای آنها كمتر بازنده و یا برنده بهطور مجزا جدا ميشوند
( )Calhoun, 1987و یا بازی تخيلي در فرهنگهایي یافت ميشود كه برای انعطافپذیری ،ابداع و ذوق
فردی ارزش قائل هستند و نه در فرهنگهایي كه همهچيز با سيستمهایي ثابت و قوانيني خشك
كنترل ميشود ( .)Feitelson, 1977; Ariel and Sever, 1980; Storey, 1977همچنين جوامع از نظر
حمایت در فرایند بازی كودكان تفاوت دارند مثالً در ژاپن ،تمركز روی بازی آغاز شده توسط كودك
و هدایتشده توسط معلم است (.)Synodi, 2010
مضمون دیگر در عامل محيط ،نقش مدیریت (مهدكودك یا پيشدبستان) در بازی است كه اشاره
به فعاليتها و اقدامات مدیر مانند تهيه امکانات بازی؛ حمایت از مربي و تشویق برای انجام بازی توسط
مربيان دارد .هر چه مدیر فرهنگ حمایت از بازی را در مركز آموزشي خود ایجاد كند تالش مربيان
برای اجرا و بهكارگيری بازی در كالس افزایش ميشود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای (،2011
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 Flottman, McKernan and Tayler؛  Sumsion ،2003؛
Lieber, Hanson, Butera, Horn, Palmer and Marquis؛ )2014 ، Merewether and Fleetهمسو
است .معلمان پيش دبستاني برای اثربخش بودن در فرایند آموزش خود به یك حمایت حوزهای،
تخصصي از جانب مدیر نياز دارند ( )Flottman et al., 2011معلمان پيشدبستاني گاهي اوقات با
شرایط كاری مواجه ميشوند كه حمایت از آنها در امر تحقق آموزشي از طریق بازی نقش مؤثری
دارد ( .)Sumsion, 2003در رویکرد حمایت سازماني ،كاركنان سعي ميكنند تالش و حضور بيشتری
در سازمان داشته باشند ،چراكه شغل خود را فرصتي برای بالندگي خود و جبران تالش سازمان و
تعالي آن ميدانند كه كاركنان دیدگاهي كلي از ميزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل ميدهند
و درازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه ميكنند (Iraji Noghondar and 2014
 .)Hamidi,تنشهایي بين دیدگاههای رشد و دیدگاههای آكادميك در مورد بازی و یادگيری در طي
چند سال اخير بارها توسط مربيان بيان شده است كه مربيان برای اجرای اثربخش فرایند یادگيری از
طریق بازی نيازمند حمایت از ابعاد مختلف از سوی مدیر مدرسه ميباشند.
مضمون دیگر در عامل محيط ،نگرش والدین به بازی است كه اشاره به این دارد والدین چه درك
و نگرشي نسبت به مفهوم بازی و اهميت آن در زندگي كودك دارند .هرچه والدین درك علمي و
درستي از مفهوم بازی و نقش و اهميت آن در فرایند زندگي و یادگيری كودك داشته باشند حمایت
و تعامل آنها با مركز آموزشي برای استفاده از بازی بيشتر ميشود و این امر عاملي انگيزشي و حمایتي
برای توجه و بهكارگيری بازی بهعنوان یك روش مؤثر در مهد یا پيش از دبستان است .این یافتهها با
نتایج پژوهشهای ( Priestley and Sime،2005؛  Walsh and Petty ،2007؛ Jayasuriya, ،2016
 Williams,. Edwards and Tandon,؛  Holland ،2012؛  Jensen،2010؛ O’Gorman and ،2012
 Tobin and Kurban،2010 Ailwood؛  Windisch, Jenvey and Drysdale،2003؛ )Dockett ،2011
همسو است .تحقق آموزش از طریق بازی نهتنها تحت تأثير تجربيات شخصي معلم و عملکردهای
آموزشي اوست بلکه نيازهای چيده شده والدین و درك آنها از مفهوم بازی بر آن اثر ميگذارد
( .)Priestley and Sime, 2005والدین ميتوانند نقش مهم و اثرگذاری بر آموزش كودكان
پيشدبستاني ،داشته باشند .آنها ممکن است نظریات متفاوتي در زمينه چگونگي یادگيری كودكان
داشته باشند و معتقد باشند كه كيفيت تجربيات آموزشي با نتایج فوری حاصل از یادگيری مشخص
ميشود (والش و پتي .)1001 ،كه با توجه به این مسئله تأكيدی زیادی بر بازی ندارند چون در بازی
كودك با نتایج فوری یادگيری خود را نشان نميدهد بلکه یادگيری از طریق بازی فرایندی آهسته و
عميق است )Dockett, 2011( .گزارش داد كه معلمين فکر ميكنند نگرش والدین به بازی مانعي را
در برابر بازی در اوایل كودكي مي سازد .چون والدین ارزشي برای بازی قائل نبوده و در عوض بهدنبال
تمركز بر چيزی بودند كه كار ميدانستند )Windisch et al., 2003 ( .دیدگاههای والدین بومي
استراليایي به بازی را بررسي كردند و دریافتند كه والدین عموماً برای بازی ارزش زیادی قائل بودند،

  225شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازیهای...

بهخصوص بازی كه محتوای بومي را به تصویر ميكشيد .مدیران مراكز آموزشي كودكان ممکن است
بهدليل خواستههایي كه والدین دارند و بهدليل نبود فهم مناسب از سودها و اهميت بازی خود را
موظف به اجرای یادگيریهای آكادميك در مدارس پيش از دبستاني هستند كنند ( walsh et al.
 .)2010كه در این حالت بر اجرای بازی در فرایند یادگيری كوكان تأكيد ندارند و آن را عامل سازندهای
نميدانند.
مضمون دیگر در عامل محيط ،فضا و امکانات بازی است كه اشاره به این دارد مركز آموزشي در
محيط آموزشي خود باید فضای فيزیکي مناسب ،تعداد وسایل بازی و بهروز بودن وسایل الزم را برای
بازی كودكان فراهم كرده باشد هرچه محيط این شرایط را فراهم آورده باشد فرایند بازی كودكان
غنيتر و اثربخشتر خواهد بود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای ( Canning ،2010؛ ، 2013
 Brock, Jarvis and Olusoga؛  Frobose،2008؛Brooker and Blaise Edwards, ،2014؛ ،2012
 )Goldsteinهمسو است.
بازی در خأل اتفاق نميافتد معموالً در یك فضای فيزیکي و اجتماعي انجام ميشود (لستر و راسل،
 .)1009بازی كودكان متأثر از محيط آنها است ( .)Frobose ،2010فضای مناسب بازی و انواع
مختلفي از مواد بازی ميتواند در توسعه و رشد كودكان نقش حياتي ایفا كند (.)Goldstein ،2012
اعما ل یادگيری از طریق بازی نيازمند این است كه معلمان یك محيط پر از بازی را طراحي و
برنامهریزی كنند كه از كودكان برای كشف ،امتحان ،پرسيدن و پيشبيني ،آزمایش ،بحث و بررسي و
كشف اشتباهات و دستکاریهای ماهرانه دعوت شود ( .)Brooker et al., 2014این محيط باید به یك
روش پر بازی ساخته شود و موضوعات و تجهيزات مناسب بازی در اختيار كودك قرار بگيرد
( .)Frobose, 2008طراحي و برنامهریزی یك محيط آموزشي هيجانآور نياز ذاتي كودك را برای
یادگيری برآورده ميسازد ( .)Koralek, 2004ایجاد یك محيط مناسب محركي است كه فعاليتهای
عملي را ارتقا دهد و منابع جالبتوجهي را فراهم ميآورد ( )1020( Canning .)Brock, 2013در
پژوهشي نشان دادگاهي اوقات تغييرات ساده موقعيت تجهيزات بازی ميتواند هيجان و تغييرپذیری
بيشتری را برای استفاده كودكان به وجود آورد .محيط آموزشي باید برای كودكان موضوعاتي را برای
بازی فراهم كند و تجهيزات الزم را در اختيار آنها بگذارد و كودكان باید بتوانند تظاهرات كافي در
حيطه موضوعاتي را كه آموختهاند و از تجهيزاتي كه استفاده كردهاند را داشته باشند ( Brooker et
 .)Packer Isenberg and Quisenberry, 2012; al., 2014كودكان با استفاده از مواد سازمانیافته در
قفسهها و سطلها ميتوانند انتخابهای خود را برای روز بهروشني ببينند .لوازم بازی در مکانهای
خاص و در دسترس كودكان قرار ميگيرند ( .)Bodrova and Leong, 2007انگيزه و حس كنجکاوی
در كودكاني كه بازی و اسباببازی متنوع و خود انتخابشدهای دارند بيشتر تحریكشده و
كنجکاویهای مناسبتر و موشکافانهتری دارند (.)Choopankareh et al., 2011
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