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 چکیده
ترین روش یادگيری در دوران ترین و بهينهبازی طبيعي :هدف

كودكي است. هدف پژوهش حاضر شناسایي عوامل مؤثر بر 

و  دبستانيهای آموزشي ازنظر مربيان مراكز پيشاثربخشي بازی

 های شهر تهران بود.مهدكودك

 بود. روش پدیدارشناسي نوع از كيفي پژوهشروش  روش:

 نظری اشباع به با رسيدن كه بود هدف بر مبتني گيرینمونه

اطالعات با  یآورجمعشد.  نفر 15پژوهش  نمونه تعداد هایافته

ساختاریافته صورت گرفت. پس از ضبط ی نيمهاستفاده از مصاحبه

ها مکتوب شدند و با استفاده از روش تحليل ها دادهمصاحبه

شدند. اعتبار  ليوتحلهیتجز( 2891های كالیزی )داده موضوعي

با استفاده از روش بازبيني اعضا یررسي و نتایج  های پژوهشیافته

 ها بود.دهنده مقبوليت تحليل دادهنشان

دو دسته  در توانها را ميها نشان داد كه مضمونیافته ها:يافته

ثيرگذار مربوط به محيط أمربي و عوامل ت ثيرگذار مربوط بهأعوامل ت

كودك،  با تناسب یهامضمونبندی كرد عوامل مربي دارای طبقه

محيطي دارای  عامل و بازی بازی، نوع در كودك و مربي نقش

و  فضا و به بازی والدین های فرهنگ، مدیریت؛ نگرشمضمون

 بازی است. امکانات

 

 دبستان. آموزشي، مربي، كودك، پيش از بازی ها:کلید واژه

 

Abstract  

Purpose: Play is best and  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. 

 

Key words: educational play, 

Educator, child, preschool 
 
 R

ec
ei

v
ed

 D
a

te
: 2

0
1
7

/1
1

/2
5

  
  
  

  
  

 A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
0

1
8

/0
5

/1
0
  

 
  :s.abdolmalaki@gmail.comEmail:                                                                      مسئولنويسنده * 
 

 

 

 

 مسئله بیان و مقدمه



201   هایشناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی... 

 

 دهدرخ مي دوره این در آنچه است، بيشتر كودك رشد ترین دورهاساسي كودك زندگي های آغازینسال

(. اهميت و جایگاه Saadatmand and Sarlak، 2014)گذارد و رشد بعدی كودك اثر مي شخصيت بر

های ، روش2های آموزشي دنيا برنامه درسيیادگيری در دوران كودكي باعث شده است امروزه در نظام

های متخصصان آموزش و یادگيری قرار آموزش و ... مراكز آموزش كودكان، مركز بررسي و پژوهش

 (.Russell, 2011) گيرد

 جانبههمه رشد ساززمينه بستانيپيش از د دوره در های آموزشروش و های درسيبرنامه كيفيت    

 در دوره این در درسي برنامه اهداف و هامهارت اغلب (.Khani and Baqeri، 2013) كودكان هست

De Vries and Thomas, Warren, 2016; Majdfar شود )داده مي آموزش كودكان به 1بازی قالب

 در اثرگذار و مباحث پركاربرد از یکي بازی بر مبتني درسي برنامه رویکرد امروزه كهریطو(. 2011

 (. Wood and Attfiel, 2013) است دبستان و دبستانپيش مقاطع های آموزشينظام

 ,Johnson 1006)شودفرض مي یادگيری و كردن زندگي برای كودك ترین روشطبيعي بازی    

Christie and Wardle, 1003؛; Pasek-Hirsh and  Golinkoff,1023; ;Brock, Jarvis and 

Olusoga,1021   Wallerstedt and Pramling,.)و یادگيری كودكان  آموزش برای روش بهترین بازی

در طي بازی كودكان  (. ;Ebrahim, 2014Elkind, 2007; Frost, Wortham and Reifel, 2008) است

این امر نقش بسيار مهمي برای  دهند وهای شناختي، عاطفي و شخصي خود را توسعه ميمهارت

 and Russ  Schafer، 2004؛ Goldstein، 2012)كند ایفا مي هاآنعملکرد سازگارانه كودك در زندگي 

وبي خدبستاني نيز بهارزش بازی در باال بردن یادگيری در ميان كودكان پيش (.Broadhead، 2006؛

، 2010؛  Pramling Samuelsson and Asplund ،2008؛  Hyvonen  and Kangas، 2007) توسط

Kangas  2010؛ ،Moyles شده است.( عنوان 

(1982 -King, 1986 مفهوم بازی در فرایند یادگيری را در سه دسته بازی )6و ممنوع 1، واقعي3ابزاری 

زیر نظر معلم برای رسيدن به اهداف درسي  شدهتیهدادهد. بازی ابزاری عمدتاً یك فعاليت قرار مي

 شد. بازیاطالق مي كنديمهای كه كودك آزادانه آن را انتخاب و هدایت است. بازی واقعي به فعاليت

)مانند جوك  ن را ندارندآآموزان در كالس اجازه انجام كه دانش فيزیکي و های لفظيفعاليت ممنوع

 سه همه از كودكان كهشود(. درحاليشامل مي را ، وقت تلف كردن، جيغ زدنآوردنگفتن، شکلك در

 .ممنوع خشنود نيستند یهایباز عموماً از برند، معلمينلذت مي بازی نوع

 بازی سمت به واقعي بازی ماهيت و مفهوم از حركت باعث كودكان آموزش فرایند در بازی كاربرد    

 براساس آموزشي محيط و درس كالس در هایي كهبازی به های آموزشياست. بازی شده آموزشي

                                                           
1. Curriculum 

2. Play 

3. Instrumental play 

4. Real play 

5. Illicit play 
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طراحي  شدهریزیبرنامه و هوشمندانه شکل به و پرورشي و های آموزشيهدف تحقق و های درسيبرنامه

 ایعنوان وسيلهبه بازی آموزشي (.and Orvati movafagh, 2016 emadi) شوندگفته مي شودمي

 محيط با تعامل جهت امکاناتي آوردن فراهم قصدبه و كودك طرف از فعاليت انجام و لذت كسب جهت

 ,Fazel-Kalkhoran) استشده ریزیطرح پيش از و خاص آموزشي هدف تحقق جهت در

Homayounnia and Mohammadzadeh, 2015.) 

 و گيرندفرامي رغبت و ميل با و فشار بدون را آموختني مطالب های آموزشيبازی خالل در كودكان    

 را بهتری و های بيشترمهارت و ارزنده تجارب و شوندآشنا مي های مختلفو جهت ها، اشکالرنگ با

 كه است آن دهندهنشان هاپژوهش .(Hassani, Mahmoodi and Tehrani, 2013) نمایندكسب مي

 دانش روی بر ساخت دانش برای هاآن به دادن اجازه وسيلهبه را كودكان یادگيری تواندميبازی 

 یا محيط و دیگران با متقابل ارتباط برقراری طریق از شانقبلي مهارت و دانش گسترش و شانقبلي

 (.Ashiabi, 2007)نماید  تسهيل

 جامع تخصص و آگاهي فاقد معلمان و مربيان اگر كودكان یادگيری و رشد در بازی جایگاه رغمعلي    

تبدیل  مضر حتي و اهميتبي روش یك به بازی عمل و فرایند باشند آن و كيفيت بازی نهيزم در

 و های شناختي، هيجاني، اجتماعيحيطه در های یادگيری مثبتبازی باكيفيت با خروجي شودمي

 Naudeau and Scarlett -Salonius)است ارتباط ، در2یادگيری حيطه شش در و حركتي رواني

Pasternak , Ponte,  ؛Sutton-Smith, 2001.) است الزم بسيار كودك آموزش مربيان برای امروزه پس 

 اثربخش اجرای برای مناسب و عوامل مؤثر و شرایط و بوده آگاه كودك زندگي در بازی اهميت به كه

 ,Aghajan and Vakil JabbarovMustafayev, 2014 ; 2011 Rajabivarzani) سازن فراهم را بازی

Qassemi, and Khosravi, .)یك عمل و  را بازی و باشد تخصصي باید معلم در كالس هایفعاليت

 نسبت همان به كرده طراحي را خارجي و داخلي های فيزیکيای در كودكان ببيند، محيطفعاليت حرفه

 Kolucki, 2011; Kernan) نماید شده، ارزیابيارائه كودكان برای كه را بازی تجربيات بودن استفادهقابل

and Lemish, 2007.) 

 بازی به كنند، دستيابيتائيد مي بازی بر یکپارچه صورتبه معاصر درسي های برنامهمدل كهاین با    

 Wood ،2009؛  Wood and Attfiel ،2013)ماند باقي مي توجهقابل چالش عمل، یك در باكيفيت

، 2007؛  Excell and Linigton، 2008 ؛  Weisberg, Hirsh-Pasek and  Golinkoff ،2013؛

Hyvonen and Kangas  2010؛ ،Lau and Cheng  2008؛ ،Carlsson and Pramling Samuelsson 

 مؤثر عوامل شناسایي(.1United Kingdom Department for Education، 2014؛  Williams، 2001؛ 

                                                           
 هتوسع ،(ریاضي) شمارش حركتي، هایمهارت توسعه سوادآموزی، و زبان جهان، خالقانه،كشف بيان و شناسيزیبایي . 2

 .(Ministry of Education, 2012 )عاطفي  و اجتماعي

2. UKDfE 
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دهد. متأسفانه  افزایش در كودكان را یادگيری كميت و كيفيت تواندآموزشي مي بازی اثربخشي بر

 بازی اثربخشي در معلمان جایگاه و نقش بررسي به های كميپژوهش موضوع این اهميت رغمعلي

 (.Fleer, 2015)پرداختند 

 (Smit, 2015در ) شرح این به را بازی طریق از یادگيری تحقق بر تأثيرگذار فاكتورهای پژوهشي 

 معلمان های آموزشي؛ برنامهیيد معلمان در رابطه با اهميت آموزش از طریق بازیتأ كند:بيان مي

 معلمان در زمينه یادگيری كودكان(؛ فقدان محيط یادگيری مبتني بر بازی؛ تجربيات) يدبستانپيش

شده ها و انتظارات تعيينكاری؛ خواسته معلمان؛ شرایط هایبا بازی؛ صالحيت و شایستگي رابطه در

های جنسيتي، تکنولوژی وتدر بازی؛ تفا هاآنهای اولویت و بازی در آموزش؛ مشاركت كودكان برای

 (Singer, Nederend, Penninx , Tajik and Boom, 2014)های گروهي و محيط اجتماعي. و رسانه

 مراكز در سالهسه و دو كودكان های بازیفعاليت سطح از حمایت در معلم نقش بررسي به پژوهشي در

 بر را تأثير بيشترین معلم مداوم نزدیکي كه داد نشان هایافته كه پرداخت هلندی كودكان از مراقبت

 تأثير كودكان با كوتاه ارتباط فقط و هاآن اطراف در معلم رفتن راه كهدارد، درحالي بازی سطح تعامل

 دارد. همراه به را منفي

 (, 2015Fleer) كودكان خيالي بازی آموزشي موقعيت در معلمان نقش بررسي به پژوهشي در 

 388آزاد ) بازی زمان در سال( 6-3-6-3كودكان ) با تصویری از نه معلم در تعامل پرداخت. مشاهدات

 در معلمان بيشترشد.  وتحليلسوژه، تجزیه از مفهوم جایگاه استفاده تصویری( با مشاهدات از ساعت

 مداخله اثربخشي بررسي به پژوهشي ( در 2013Gmitrova ,) داشتند. قرار كودكان بازی از خارج

مربي  81كودك و  359این پژوهش  پرداخت. در وانمودی بازی در معلم غيرمستقيم و مستقيم

آزمایش  گروه داد درها نشان مشاركت داشتند. پس از مقایسه گروه آزمایش و كنترل یافته كارآزموده

ه كننده این است كتوجهي در كودكان رشد كرده است كه بيانهای شناختي به ميزان قابلقابليت

 بررسي به كيفي پژوهشي در (Yang, 2013مؤثر است. ) كنندهتسهيل ابزار یك وانمودی بازی اجرای

 هاپرداخت. یافته بازی در كودكان با هاآن تعامل و نقش و های چينيمهدكودك های معلماندیدگاه

 هااند. آنداده انجام هایشانگزارش به نسبت را های بيشتریعمل، تمرین در معلمان كه داد نشان

كننده، ناظر، همکاری، بازی، حامي، سازمان دهنده، تسهيل ریزبرنامه شامل كه را مختلف نقش هشت

 كردند. اقتباس را نقش غير دخيل و واسطه

 (Martinsen, 2015) شرایط فيزیکي كودكان، فضای دهيسازمان نحوه بررسي به پژوهشي در 

 سازمانيمدل انتخاب كه دهدنشان مي پرداخت. نتایج های نروژمهدكودك در بازی ساختاری

 كه گرفت نتيجه توانكند. ميفراهم مي كودكان برای بازی را مختلفي ساختاری شرایط مهدكودك

 كيفيت است گروه، ممکن اندازه و مواد بازی به دسترسي مطالعه، مانند در موجود متغيرهای از برخي

 دهند. ارتقا را كودكان بازی
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 (Davis, 1997) های بازی در خود نقش با رابطه در معلمان رفتار و تفکر بررسي به پژوهشي در

بازی  شدن يغنباعث  توانديمداد درگيری معلم در بازی  نشان كودكان پرداخت. نتایج باز فضای

 ها و نتایج رشدی مثبت شود.بچه

(2009 ,Gmitrov and Gmitrova, Podhajecká )در های بازیاولویت تعيين به پژوهشي در 

 پسران به نسبت دختران داد نشان هایافته جنسيت پرداخت. كه و سن لحاظ به های مختلطكالس

 دهند.مي ترجيح پسران برخالف را وانمودی بازی توجهيقابل طوربه

 كودكي های اوليهسال در كودكان در یادگيری ترین روشطبيعي عنوانبه بازی نقش به توجه با    

 جهت پردازیم. درهای آموزشي ميبازی اثربخشي بر مؤثر عوامل شناسایي حاضر به پژوهش در دارد

 گردیده است: مطرح زیر سؤال هدف این تحقق

 است؟ كدام تهران شهر دبستانيپيش و مهدكودك مربيان دیدگاه از آموزشي بازی بر مؤثر عوامل -

  

 شناسي پژوهشروش

 جهان یا زیسته تجربه مطالعه بود. پدیدارشناسي، اساساً پدیدارشناسي نوع از كيفي حاضر پژوهش

 روش (.Emami Sigaroodi, Dehghan Nayeri, Rahnavard and Nori Saeed, 2012) است زندگي

 نمایند توصيف دهدروی مي آن در كه ایزمينه و متن در را انسان تجربيات تا كوشدميپدیدارشناسي 

 ,Adib, Ahadi and Mola ghalghachi)آورد فراهم مي را ترین اطالعاتكنندهتوصيف ترین وغني و

 پدیده مورد شود: درپرسيده مي كنندگانمشاركت از پرسش پدیدارشناسي، دو ر پژوهشد (.2016

 موردنظر پدیده از شما تجربه بر نوعيبه وضعيتي یا زمينه دارید؟ چه ایتجربه چه موردنظر

 (.Aarabi and Boudlaie, 2011)شود مي چگونه و چه هایپرسش شامل تأثيرگذاراست؟ كه

 گيرینمونه بود. روش تهران شهر دبستانيپيش و مهدكودك مراكز مربيان كليه پژوهش جامعه    

  -داوطلبانه  شركت :شامل كه) پژوهش موردنظر معيارهای كه هدف بود و افرادی بر مبتني پژوهش

 مربيگری و ليسانس تحصيلي بيشتر؛ مدرك و سال 9 پژوهش؛ سابقه كار اهميت و اهداف از آگاهي با

عالوه محقق پژوهش فرایند آغاز اند. باشدهپژوهش انتخاب نمونه عنوانبه كه داشتند را معتبر( مراكز در

 مشخصات فرم نمود تا درخواست آنان كنندگان، ازمشاركت به پژوهش اهداف توضيح و خود معرفي بر

و  صدا ضبط اجازه نيز مصاحبه شروع از نمایند. پيش تکميل را آگاهانه نامهرضایت و شناسيجمعيت

نتایج،  انتشار هنگام در كه شد داده اطمينان هاآن به و شد گرفته شوندگانمصاحبه از بردارییادداشت

شد.  خواهند حذف های صوتياستفاده، فایل از پس و ماند خواهد باقي محرمانه اطالعات فردی كليه

 شوند خارج طرح از خود دیدصالح برحسب پژوهش از مرحله هر توانستند دركنندگان ميمشاركت

(Atashzadeh Shoorideh, Pazargadi and Zagheri Tafreshi, 2012.) مصاحبه مکان تعيين زمان و 

گردید.  ضبط با دستگاه ضبط صدا مصاحبه فرایند همچنين گرفتانجام مي كنندهشركت سوی از هم

زماني ندارد. بلکه وجود شدهتعيين قبل از پژوهش نمونه تعداد شناختي های پدیدارفرایند پژوهش در
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های پاسخ كه رسدنتيجه مي این به پژوهشگر یعني رسداشباع مي حد به شوندگانمصاحبه توصيفات كه

شود، یافت نمي هاآن در های جدیدیداده و دارند شباهت همدیگر شوندگان بهمصاحبه توسط شدهداده

 ,Karimi)دارد برمي مصاحبه فرایند از دست و كافي دانسته را هامصاحبه تعداد پژوهشگر شرایط این در

Almasi, Mohammadi and Fazel, 2017.) كه شوندهبا مصاحبه مصاحبه فرایند حاضر پژوهش در 

 جریان در كه كرد پيدا ادامه زماني تا افراد گزینش فرایند و گردید آغاز داشتند را پژوهش نمونه شرایط

 هاداده نظری اشباع حصول تا هاداده آوریجمع یعني نشد پدیدار جدیدی داده هيچ كسب اطالعات

 رسيد. نفر 15 كنندگان بهمشاركت درنهایت تعداد و یافت ادامه

 از»صورت عميق و نيمه ساختاریافته طراحي شد. فرایند مصاحبه با طرح سؤالي اصلي مصاحبه به    

شروع شد و در ادامه از سؤاالت « شود؟باعث اثربخش شدن عمل بازی مي عواملي چه شما نظر

 دقيقه 60-30بين  مصاحبه شد. مدت استفاده« توضيح دهيد؟باره این توانيد درمي»كاوشگرانه مانند 

 عمده مفاهيم قالب در و آوری، ثبت، كدگذاریجمع ماه 1دوره فشرده  یك طول در هاداده بود متغير

 شد ثبت كاغذ روی بر شدهشوندگان انجاممصاحبه توصيفات مصاحبه انجام از بندی گردید. بعددسته

 2تماتيك تحليل از هاداده شناختيپدیدار تحليل قرارگرفته است. برای محتوا وتحليلتجزیه مورد و

 شد. كنندگان استفادهتجربه شركت تفسير برای پژوهش روش عنوان)مضمون( به

( استفاده شد. این Colaizzi, 1987های )داده موضوعي تحليل روش از هاداده وتحليلتجزیه برای    

شده جداگانه مورد بوده كه بر اساس آن هر مصاحبه یا متن نوشتهمرحله به شرح زیر  1روش دارای 

های صوتي و . در مرحله اول پژوهشگر بعد از انجام مصاحبه به فایل2گيرد. وتحليل قرار ميتجزیه

های داده تا از احساسات دروني و معاني پنهان روایتها گوششده از مصاحبههای تهيهنوشتهدست

خواني . در مرحله دوم پژوهشگر به دوباره1دست آورد. این كار یك معنای كلي به آنان آگاه شود و با

های حاصل از مصاحبه را چندین بار مطالعه و نوشتهپردازد و برای این كار دستمجدد متون مي

نماید و بر عبارات و جمالتي كه مستقيماً با پدیده موردبررسي در ارتباط هستند، تمركز بررسي مي

شود. این مرحله شامل چندین فعاليت خواهد انجام مي 1. در این مرحله فرموله كردن معاني3. نماید

ها برای یافتن موضوعات و معاني واحدها و درك ماهيت تجارب نوشتهبود: الف( بررسي دست

د دار یا پيشنها( جستجو برای تعيين اظهارات معناكنندگان و جستجوی تجارب اساسي؛ بمشاركت

رح این موضوعات و رابطه بين موضوعات و پيشنهادات با مفاهيم؛ ج( تعيين مقوالت كدگذاری برای ش

( مرحله چهارم شامل توضيح و تشریح معاني از طریق ایجاد ارتباطات سازنده با 1شده توسط برنامه 

ستند ه 3های تمفردی از خوشههایي كه ساختار منحصربهیکدیگر. تمامي معاني فرموله شده در مقوله

های تم مجزا را تشکيل های تم باهم ادغام شدند تا سازه( در این مرحله خوشه6بندی شدند. گروه

                                                           
1. Thematic Data Analysis 

2. formulation of meanings 

3. theme 
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به زبان یا مفاهيم علمي. در این مرحله تقليل  2( مرحله ششم شامل تغيير زبان واقعي و مجرد5بدهند. 

( و 1از كل بخش زدوده شد. آميز آن توضيحات زائد، نامناسب و اغراقواسطه ها انجام شد كه بهیافته

ها در یك ساختار توصيفي از معاني تجربيات؛ انتقال واحدهای مرحله آخر به انسجام و تركيب بينش

 (.Moradi and Sadeqi, 2014) پردازدها و اظهارات ثابت مربوط به تجربيات ميمعاني به بيانيه

محقق از روش بازبيني اعضا استفاده كرد و های پژوهش، منظور بررسي ميزان باورپذیری یافتهبه    

ان شوندگشده بود را به مصاحبههای حاصل از مصاحبه را كه روی كاغذ عيناً ثبتبرای این كار پاسخ

ت او از مصاحبه درست اس بازگرداندیم. هدف این بود كه پژوهشگر به این نتيجه برسد كه آیا ادراكات

ر های پژوهش دها بود. همچنين افزایش مقبوليت یافتهداده دهنده مقبوليتیا خير؟ كه نتایج نشان

ها از نظرات متخصصان پژوهش كيفي استفاده شد و در پایان انجام تحليل طي فرایند تحليل داده

نفر از متخصصان پژوهش كيفي قرار گرفت كه به بررسي  1ها در اختيار های مصاحبه و یافتهمتن

قبوليت دهنده ما و بازنگری كدهای استخراجي بپردازند كه نتایج نشانهفرایند تحليل و اعتبار یافته

 ها بود.تحليل داده

 

 هاي پژوهشيافته

ارشد نفر دارای مدرك كارشناسي 1تعداد نفر بودند كه از این  15كننده در پژوهش تعداد افراد شركت

منطقه شهر تهران بودند. در  29های نفر كارشناسي بودند. افراد نمونه پژوهش از مهدكودك 28و 

نفر بين  1سال و  21-22نفر بين  9سال و  20-9نفر از افراد نمونه دارای سابقه  25نمونه پژوهش 

ل اصلي پژوهش وتحليل متن مصاحبه درباره سؤااز تجزیه آمدهدستبههای سال بودند. داده 23-21

مضمون اصلي، تم  1مایه فرعي و ، مقوله یا درون3زیر مضمون 10؛ 1كد اوليه 112منجر به شناسایي 

 مایه اصلي شد.و یا درون

 دسته اصلي ها را در دوتوان آنشده در پژوهش ميهای اصلي شناسایيدر تحليل و بررسي مضمون    

صلي تناسب با كودك، نقش مربي و كودك و نوع بازی . عامل مربي كه شامل سه مضمون ا2قرارداد: 

ها مربي عامل اصلي و اثرگذار در اثربخشي بازی آموزشي است و اشاره به این دارد كه در این مضمون

. عامل محيطي كه شامل چهار مضمون فرهنگ، مدیریت، نگرش والدین به بازی و فضا و 1است. 

د كه خارج از حيطه كاری و عمل مربي است و بر اثربخشي امکانات بازی است و اشاره به عواملي دار

 بازی آموزشي اثرگذار است.

 
 

 هاي مصاحبهمضامین اصلي و فرعي آشکارشده از تحلیل داده (:1)جدول 

                                                           
1. Concrete 

2. Initial Code 

3. Category 
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  مضامين فرعي  مضامين اصلي  عوامل
تعداد 

 كدها

 مربي

  تناسب با كودك 
همسویي با مراحل رشد؛ عالیق و نياز كودك؛ 

 فردی یهاتفاوت
 62 

 18  مربي تسهيلگر؛ كودك فعال  نقش مربي و كودك 

 34  انگيزتنوع؛ جدید بودن؛ هيجان  نوع بازی 

 15  زمان بازی؛ جنسيت در بازی، روش بازی  فرهنگ 

 محيط

 
یا  مهدكودك) مدیریت

 (دبستانشيپ
 

؛ تشویق هيه امکانات بازی؛ حمایت از مربيت

 مربيانبرای انجام بازی توسط 
 38 

 18  درك مفهوم بازی، ارزش و هدف بازی  نگرش والدین به بازی 

 12  بودن روزبهفضای مناسب؛ تعداد وسایل بازی؛   فضا و امکانات بازی 

 
 عامل مربي

مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه تناسب با كودك در اثربخشي بازی  تناسب با کودك:

 یهاتفاوتهای همسویي با مراحل رشد؛ عالیق و نياز كودك و نمایند كه شامل مقولهآموزشي اشاره مي

است. در زمينه  ها شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خودفردی است كه هركدام از این مقوله

های جسمي، ویژگي اجتماعي و اخالقي توان به توانایي ذهني، مهارتمراحل رشد مي همسویي با

های عنوان نمونه در زمينه توانایي ذهني، مهارتكودك در سن دوره پيش از دبستان اشاره كرد. به

ه كنندقول مشاركتجسمي، ویژگي اجتماعي و اخالقي كودك در سن دوره پيش از دبستان به نقل

ساله بيشتر دوست دارند تنها بازی كنند و  3-1های بچه: »12شود. شماره اشاره مي 20و  12شماره 

كنند خيلي ناسازگارند و همشون دوست دارند صورت گروهي بازی ميوقتي با دوستان دیگرشان به

آموزشي طراحي كني حتماً بازی طوری خوای برای بچه بازی مركز بازی باشند پس به نظرم وقتي مي

 6ساله با بچه  3های بچه: »20شماره «. ها بخونه و از انجامش لذت ببره.شه كه با این ویژگي بچهبا

های متفاوتي دارند و خيلي از كنند و هر كدوم مهارتهای مختلف خيلي با هم فرق ميساله از جنبه

 را خوای بازیتي ميمي تونند بهتره وق سالهپنج یهابچهساله نمي تونند ولي  3 یهابچهرا  یهایباز

 «های مختلفشون توجه كنيد.انتخاب كني حتماً به ویژگي

مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه نقش مربي و كودك در بازی در  نقش مربي و کودك:

های مربي تسهيلگر؛ كودك فعال شد كه نمایند كه شامل مقولهاثربخشي بازی آموزشي اشاره مي

ها شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خود است. در زمينه مربي تسهيلگر لههركدام از این مقو

ریز، عنوان نمونه در زمينه نقش برنامهكننده و همکار اشاره كرد. بهریز، تسهيلتوان به نقش برنامهمي

كه بتوني برای این: »31شود. شماره اشاره مي 25و  31شماره  كنندهقول مشاركتكننده به نقلتسهيل

 ریزی كني و مراحل، شرایط، وسایلیك بازی خوبيو تو كالس اجرا كني حتماً از قبل باید براش برنامه
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بازی بشه  كارههمه دینباها مربي تو بازی بچه: »25شماره « خواهد مشخص كنيد.و... را كه بازی مي

 «ها باشن.بازی بچه كارههمهبهتره مربي كنار و همراه بازی باشه و 

مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه نوع بازی در اثربخشي بازی آموزشي اشاره  نوع بازي:

انگيز شد. دو مقوله تنوع و جدید بودن بازی های تنوع، جدید بودن و هيجاننمایند كه شامل مقولهمي

. در زمينه استه انگيز بودن و خالقيت دارای زیر مقولدارای زیر مقوله نيستند ولي مقوله هيجان

كننده، احساس خوشایندی اشاره كرد. بخش، سرگرمهای لذتتوان به مقولهانگيز بودن ميهيجان

اشاره  21و  16كننده شماره قول مشاركتبخش و جدید بودن به نقلعنوان نمونه در زمينه لذتبه

ببرن و خيلي در آن درگير از انجامش لذت  بازی خوبه باید طوری باشه كه بچه: »16شود. شماره مي

ها از اون خيلي بيشتره تا وقتي كني استقبال بچه: وقتي بازی جدیدی را اجرا مي21شماره « بشند.

 «.شنها در بازی جدید بيشتر درگير ميدی و بچهبازی تکراری را انجام مي

 عامل محیط

آموزشي اشاره ي بازی مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه فرهنگ در اثربخش فرهنگ:

ها های زمان بازی؛ جنسيت در بازی، روش بازی شد كه هركدام از این مقولهنمایند كه شامل مقولهمي

ای هتوان به زیر مؤلفهاست. در زمينه جنسيت در بازی مي شامل كدهایي مرتبط با مقوله خاص خود

توسط كودك یا  آغازشدهبازی  یهامؤلفهبه زیر  توانيمپسرانه و دخترانه و در روش بازی  یهایباز

 توسط مربي اشاره كرد. آغازشدهبازی 

نده كنقول مشاركتپسرانه و دخترانه و زمان بازی به نقل یهایبازنقش  عنوان نمونه در زمينهبه    

حركتي و رقابتي  یهایبازدوست دارند  یهاپسربچهبيشتر : »1شود. شماره اشاره مي 1و  26شماره 

سفانه تو متأ»: 26شماره .« دوديمری انجام های نمادین و همکاداشته باشند و خيلي كمتر بازی

واسه همين زمان  باور ندارندعنوان یك روش غني و مهم توجه نميشه و ارزششو جامعه ما به بازی به

 «داده ميشه ها تو مهد و حتي خونه ها كمه و بيشتر بهشون آموزش مستقيمبازی بچه

مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه مدیریت در  :(دبستانشيپیا  مهدكودك) مديريت

های اقدامات تهيه امکانات بازی؛ حمایت از نمایند كه شامل مقولهاثربخشي بازی آموزشي اشاره مي

 تشویق مدیر برای انجام زمينه عنوان نمونه درمربي؛ تشویق برای انجام بازی توسط مربيان شد. به

هرچي : »1شود. شماره اشاره مي 21و  1كننده شماره قول مشاركتبازی و حمایت از مربي به نقل

مدیر مهد به بازی بيشتر اهميت بده و مربيا رو تشویق به استفاده از بازی برای همه موضوعات آموزشي 

رغم تمام علي» :21شماره « شه.بيشتر مي انگيزه مربي برای استفاده از بازی و انجام بازی خوب بکنه

امنيت باشه چون كودكان سرشار از جنبش و حركت هستند  كنيم كه بازی دارایتالشي كه ما مي

بينند در این شرایط اگر مدیر از ما در مقابل والدین حمایت هایي ميها آسيببعضي مواقع در بازی بچه

 «یگه استفاده كنيم.جای بازی از روش دنکنه شاید دفعه بعد به
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دیدگاه والدین در مورد بازی  مربيان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه نگرش والدين به بازي:

های درك مفهوم بازی، ارزش و هدف بازی نمایند كه شامل مقولهدر اثربخشي بازی آموزشي اشاره مي

 11و  3شماره  كنندهقول مشاركتعنوان نمونه در زمينه درك مفهوم بازی، ارزش بازی به نقلشد. به

ند گویكنم بعضي پدر و مادرا به من ميستفاده ميخيالي ا یهایبازوقتي از : »3شود. شماره اشاره مي

كنند متأسفانه بيشتر والدین فکر مي: »11شماره « دی اصالً بازی نيست.این بازی كه شما انجام مي

 «بازی نقشي تو یادگيری نداره و براش ارزشي قائل نيستند و بيشتر تأكيد بر آموزش با كتاب كار دارند.

ان مصاحبه شده در پژوهش حاضر به مؤلفه محيط و امکانات بازی در مربي فضا و امکانات بازي:

های فضای فيزیکي مناسب، تعداد وسایل نمایند كه شامل مقولهاثربخشي بازی آموزشي اشاره مي

وسایل  بودن روزبهعنوان نمونه در زمينه محيط فيزیکي مناسب، بودن وسایل بازی شد. به روزبهبازی، 

مهدها، فضا و مکان مناسبي : »2شود. شماره اشاره مي 2و  22شماره  كنندهشاركتقول مبازی به نقل

توانيم انجام بدیم و اگر هم انجام ها را نميبرای بازی ندارند و متأسفانه ما به این دليل خيلي از بازی

ی و وسایل بازاسباب هرچي: »22شماره «. كنهبدیم به خاطر فضا بازی اون كيفيت و لذت را ایجاد نمي

ه ها تمایل بيشتر بوسایل جدید را اضافه كنند بچه باركیها باشه و هرچند مدت بازی به تعداد بچه

 «را اجرا كنه. یترتيفيباكهای بيشتر و تواند بازیبازی دارن و مربي مي

 گیريبحث و نتیجه

مربيان مهدكودك و هدف پژوهش حاضر شناسایي عوامل مؤثر بر اثربخشي بازی آموزشي از دیدگاه 

های منجر به استخراج دو عامل مربي با مضمون هاافتهیتحليل  ؛ كهدبستاني شهر تهران بودپيش

های فرهنگ، تناسب با كودك، نقش مربي و كودك در بازی و نوع بازی و عامل محيط با مضمون

 ازی شد.(، نگرش والدین به بازی و فضای و امکانات بدبستانشيپیا  مهدكودك) مدیریت

 تناسب بازی با كودك است كه اشاره به این دارد آمدهدستبههای در عامل مربي ازجمله مضمون   

شود باید با مراحل كه در فرایند آموزش برای اجرا در كالس طراحي مي هاآنهایي و شرایط بازی

 ،2015)های با نتایج پژوهش هاافتهیهای فردی همسو باشد. این رشد؛ عالیق و نياز كودك و تفاوت

Smit  2009؛ ،Gmitrova et al  2013؛ ،Yang   2010؛ ،  McGuinness and Walsh, Sproule 2003؛ ،

Papatheodoru  2011؛  ،Kolucki and Lemish 2015؛، Fromberg  ,  2012؛، Tajeddin Nowruzi 

and)  یادگيری كودكان باید با یك فرایند عملي توأم باشد كه در آن كودك در مركز استهمسو .

فرایند یادگيری قرار دارد و به كودك اجازه داده شود كه بر طبق استانداردهای مناسب سن خود 

از بدو تولد كودكان متناسب باسن و  (Papatheodorou، 2010؛  walsh et al,. 2010)پيشرفت كند 

بازی  (.,Choopankareh, Shahabi and Seyed Abrishami ،2011) كنندن بازی ميميزان رشدشا

های كودكان مطابقت داشته باشد، چراكه در غير این صورت ممکن است باید با نيازها، عالیق و سليقه

ندگان زدگي یادگيرتنها بازده مناسبي دربر نداشته باشد بلکه تأثير نامناسب داشته و موجب دلنه

مربيان با  (.Zaraii Zavaraki Gorzin، 2014)گرددوع مورد آموزش توسط بازی مينسبت به موض
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ش بخهای متناسب باروحيه و ویژگي جسمي و شناختي كودكان، محيطي شاداب و فرحانتخاب بازی

 .(,Hajsaeedi 2015)كند. ها هموار ميدر كودكان را برای رسيدن به تکامل شخصيتي و فيزیکي در آن

كند ها را اغلب نمایان ميكنند جنسيت آنها بازی ميآنهایي كه كودكان با بازیاسباب ها وبازی نوع

 Francis، 1997) آیدشان به وجود ميهای جنسيتيواسطه تفاوتهای بازی كودكان بهو اولویت

Bergen and Fromberg, 2015;). كه دهند درحاليميهای وانمودسازی را بيشتر ترجيح دختران بازی

(. همچنين پسرها بيشتر Gmitrova et al,. 2009) دهندهای سازنده را بيشتر ترجيح ميپسران بازی

های برند كه دشوار است و نياز به فعاليت جسماني دارد و دخترها اغلب بازیهایي لذت مياز بازی

 (.Tajeddin, Nowruzi and 2012)دهند ساكت، آرام و ظریف را ترجيح مي

مضمون دیگر در عامل مربي، نقش مربي و كودك در بازی است كه اشاره به این دارد در بازی     

د فراین كنديمو تالش  دهديممربي موقعيت و امکانات بازی را طراحي تهيه و در اختيار كودك قرار 

بازی كودكان شوند و خودش در كنار كودكان  كارههمهاجرای بازی را به كودكان واگذار كنند كه 

 برخورد كرد به او یامسئلهتا اگر كودك به مشکل یا  رديگيمكننده و همراه قرار عنوان تسهيلهب

 2013؛ fleer، 2015؛   et al Singer، 2014؛ smit،2015)های ها با نتایج پژوهشكمك كند. این یافته

،Gmitrova    1997؛ ،Davies   2010؛ ،Barblett andKennedy   2011؛ ،Ebrahim  2013؛،et al  

Weisberg  2013؛ ،Ochiogu  2008؛ ،Moyles  2013؛ ،Duijkers andOers  2014؛ ،

Fumoto and Greenfield Robson, Hargreaves,  2008؛ ،Frobose)  در تحقق یادگيری استهمسو .

 Kennedy، 2010)گذارد از طریق بازی روابط ميان كودك و آموزگار بر مسير یادگيری كودك تأثير مي

and Barblett.) كنند در اثربخشي بازی كودكان اثر هایي كه در فرایند بازی ایفا ميمعلمان با نقش

بازی و تعامل با شاگردان موجب افزایش مربي با حضور در (. ,Ochiogu 2013) گذارندبسيار باالیي مي

شود های زباني و شناختي ميزمان و پيچيدگي بازی كودكان و افزایش سطح مهارتظرفيت، مدت

(2015 ،McAfee and Leong.) گيرند، در فرایند بازی زماني كه معلمان كنترل را در دست مي

(. ,et al., 2013  Weisberg  1999; Bruckman)گيرد تا بازی های بازی بيشتر صورت كار ميفعاليت

های علمي دارند كه در آن كودك قسمتي از روند یادگيری معلمان شایسته بيشتر اعتقاد به همکاری

معلمان (. Excell and Linington, 2008) ستينكننده اطالعات طور محض یك دریافتاست و تنها به

نند كننده را ایفا كیك نقش تعاملي تکميل كنند وبهتر است گاهي اوقات خود را وارد بازی كودكان 

ب تجربه و حل مشکالت و مسائل دهند و به همان نسبت برای تحریك كسخوبي گوش ميكه به

روند متعادلي بين آموزش و یادگيری باید یك (.Chaille, 2008)گيرند هایي را به عهده ميوليتمسؤ

های كارگيری ایدهباید وقت و فضای كافي را برای به ها و معلمان دنبال كند و كودكانیادگيرنده

 (.Thomas, Warren and De Vries, 2011)شان در طي بازی داشته باشند شخصي

های متفاوت خر در عامل مربي، نوع بازی است كه اشاره به این دارد كه مربي باید بازیمضمون آ    

های خالق و غني را برای كودكان فراهم آورد. تجربهانگيزی را در كالس اجرا كنند تا و جدید و هيجان
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. هرچه فرایند بازی لذت بيشتری در كودكان است( همسو ,Smit 2015ها با نتایج پژوهش )این یافته

آید ایجاد نماید تمایل بيشتری به انجام آن بازی و درگير شدن فعال در آن بين كودكان به وجود مي

(2009 Akhoond,برای ایجاد یك فضای باز مناسب و قابل .)های پر بازی و برای دسترس و فعاليت

آوردن و چيدن یك محيط مناسب آموزشي، نياز هست كه مربيان شایستگي الزم را  آمدهدستبه

 zarei  Nasr Mirshahjafari and؛ ,smit 2015اندازه كافي خالقيت به خرج دهند )داشته باشند و به

Liaghadar, 2017) كنند مربيان با داشتن ذهن دبستاني اشاره ميهای مربيان پيشدر بيان ویژگي

 بهترین نحو دبستاني بهتوانند از امکانات و وسایل موجود در مهدكودك و پيشخالق و منعطف مي

 استفاده كنند.

فرهنگ است كه اشاره به این دارد باورها و جایگاه  آمدهدستبههای در عامل محيط ازجمله مضمون    

رای بازی كودكان اهميت قائل بازی در جوامع مختلف متفاوت است و هر چه در فرهنگ جوامع ب

، به كودكان فرصت بيشتری برای بازی داده شود و بزرگساالن و كودك باهم بازی را شروع كنند شوند

ها تهگيرد. این یافقرار مي موردتوجهفرایند یادگيری كودكان  تر دربازی و اجرای آن بيشتر و اثربخش

 Goldstein ،2012؛ Mehrabian، 2014؛  Kareempour، 2016؛  Seagoe ،1970های )با نتایج پژوهش

های مرتبط با بازی و ارزش آن با توجه به زمان و . تئوریاست( همسو Lester and Russell، 2010؛ 

اگرچه بازی در  .(Van Niekerk and Ashley-Cooper، 2012؛  Ebrahim، 2012است ) مکان متفاوت

های های مختلف به روششود ولي عمل بازی در فرهنگهمه جوامع دارای كودكان مشاهده مي

 (. بازی، رفتاری اجتماعي در سيمایي فرهنگي است.Mehrabian، 2014) شودمتفاوتي انجام مي

های خاص و برخاسته و برساخته از نوع ها و داللتوی معاني، ارزشهای رایج در یك جامعه، حابازی

ها بخشي از فرهنگ جامعه و واجد خصایص و بازی رونیازااند بينش و اندیشه مردمان آن جامعه

در كشورهایي كه در فرهنگ (. مثالً Kareempour، 2016) های فرهنگي آن هستندهای سنتویژگي

شود در بازی كودكان تأكيد بيشتر بر رقابت از اهميت كمي برخوردار است، باعث مي مسئله هاآن

ند شوطور مجزا جدا ميكمتر بازنده و یا برنده به هاآنهای فرایند باشد تا نتيجه و همچنين در بازی

(Calhoun, 1987و یا بازی تخيلي در فرهنگ )ذوق  و پذیری، ابداعشود كه برای انعطافهایي یافت مي

هایي ثابت و قوانيني خشك چيز با سيستمهایي كه همهفردی ارزش قائل هستند و نه در فرهنگ

 (. همچنين جوامع از نظر ;Storey, 1977 Ariel and Sever, 1980; Feitelson, 1977شود )كنترل مي

در ژاپن، تمركز روی بازی آغاز شده توسط كودك  حمایت در فرایند بازی كودكان تفاوت دارند مثالً

 (.Synodi, 2010) توسط معلم است شدهتیهداو 

دبستان( در بازی است كه اشاره یا پيش مهدكودكمضمون دیگر در عامل محيط، نقش مدیریت )     

وسط انجام بازی تها و اقدامات مدیر مانند تهيه امکانات بازی؛ حمایت از مربي و تشویق برای به فعاليت

مربيان دارد. هر چه مدیر فرهنگ حمایت از بازی را در مركز آموزشي خود ایجاد كند تالش مربيان 

، 2011های )با نتایج پژوهش هاافتهی. این شوديمكارگيری بازی در كالس افزایش هبرای اجرا و ب
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Flottman, McKernan and  Tayler  2003؛ ،Sumsion  2010؛ ،Odom, Fleming, Diamond, 

Lieber, Hanson, Butera, Horn, Palmer and Marquis؛ Merewether  and Fleet  ،2014 همسو )

ای، دبستاني برای اثربخش بودن در فرایند آموزش خود به یك حمایت حوزهاست. معلمان پيش

دبستاني گاهي اوقات با پيش( معلمان Flottman et al., 2011) تخصصي از جانب مدیر نياز دارند

ثری تحقق آموزشي از طریق بازی نقش مؤ ها در امرشوند كه حمایت از آنشرایط كاری مواجه مي

كنند تالش و حضور بيشتری (. در رویکرد حمایت سازماني، كاركنان سعي مي,Sumsion 2003دارد )

خود و جبران تالش سازمان و در سازمان داشته باشند، چراكه شغل خود را فرصتي برای بالندگي 

دهند دانند كه كاركنان دیدگاهي كلي از ميزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل ميتعالي آن مي

 Iraji Noghondar and 2014) كنندها توجه ميو درازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آن

Hamidi,.) يك در مورد بازی و یادگيری در طي های آكادمهای رشد و دیدگاههایي بين دیدگاهتنش

شده است كه مربيان برای اجرای اثربخش فرایند یادگيری از چند سال اخير بارها توسط مربيان بيان

 باشند.طریق بازی نيازمند حمایت از ابعاد مختلف از سوی مدیر مدرسه مي

ن دارد والدین چه درك مضمون دیگر در عامل محيط، نگرش والدین به بازی است كه اشاره به ای    

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 این امر عاملي انگيزشي و حمایتي شوديمبازی بيشتر  با مركز آموزشي برای استفاده از هاآنو تعامل 

ها با ثر در مهد یا پيش از دبستان است. این یافتهمؤعنوان یك روش هكارگيری بازی ببرای توجه و به

 ,Jayasuriya ، 2016؛ and Petty  Walsh،2007؛  Priestley and Sime ،2005های )نتایج پژوهش

Williams,. Edwards and Tandon,  2012؛، Holland  2010؛، Jensen  2012؛ ،O’Gorman and  

Ailwood 2010، Tobin and  Kurban  2003؛،Windisch, Jenvey and Drysdale  2011؛ ،Dockett )

تنها تحت تأثير تجربيات شخصي معلم و عملکردهای تحقق آموزش از طریق بازی نه .استهمسو 

گذارد از مفهوم بازی بر آن اثر مي هاآندرك  آموزشي اوست بلکه نيازهای چيده شده والدین و

(Priestley and Sime, 2005والدین مي .) آموزش كودكان توانند نقش مهم و اثرگذاری بر

ها ممکن است نظریات متفاوتي در زمينه چگونگي یادگيری كودكان دبستاني، داشته باشند. آنپيش

داشته باشند و معتقد باشند كه كيفيت تجربيات آموزشي با نتایج فوری حاصل از یادگيری مشخص 

كيدی زیادی بر بازی ندارند چون در بازی تأ مسئلهه با توجه به این (. ك1001شود )والش و پتي، مي

بلکه یادگيری از طریق بازی فرایندی آهسته و  دهدينمكودك با نتایج فوری یادگيری خود را نشان 

كنند نگرش والدین به بازی مانعي را ( گزارش داد كه معلمين فکر ميDockett, 2011عميق است. )

نبال دسازد. چون والدین ارزشي برای بازی قائل نبوده و در عوض بهاوایل كودكي ميدر برابر بازی در 

های والدین بومي ( دیدگاهet al., 2003  Windischدانستند. )تمركز بر چيزی بودند كه كار مي

ودند، باستراليایي به بازی را بررسي كردند و دریافتند كه والدین عموماً برای بازی ارزش زیادی قائل 



225   هایشناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی... 

 

مدیران مراكز آموزشي كودكان ممکن  است كشيد. توای بومي را به تصویر ميخصوص بازی كه محبه

دليل نبود فهم مناسب از سودها و اهميت بازی خود را هایي كه والدین دارند و بهدليل خواستهبه

 .walsh et alدبستاني هستند كنند ) از های آكادميك در مدارس پيشموظف به اجرای یادگيری

ای هكيد ندارند و آن را عامل سازندبازی در فرایند یادگيری كوكان تأ در این حالت بر اجرای كه (.2010

 دانند.نمي

مضمون دیگر در عامل محيط، فضا و امکانات بازی است كه اشاره به این دارد مركز آموزشي در     

 بودن وسایل الزم را برای روزبهمحيط آموزشي خود باید فضای فيزیکي مناسب، تعداد وسایل بازی و 

دكان بازی كودكان فراهم كرده باشد هرچه محيط این شرایط را فراهم آورده باشد فرایند بازی كو

،  2013؛  Canning، 2010) یهاپژوهشبا نتایج  هاافتهیخواهد بود. این  تراثربخشو  تريغن

Brock, Jarvis  and Olusoga  2008؛، Frobose 2014؛ ،Brooker and Blaise Edwards,  2012؛ ،

Goldstein است( همسو. 

ل، شود )لستر و راسافتد معموالً در یك فضای فيزیکي و اجتماعي انجام مياتفاق نمي خألبازی در     

فضای مناسب بازی و انواع  (.Frobose، 2010ها است )(. بازی كودكان متأثر از محيط آن1009

(. Goldstein، 2012كند )تواند در توسعه و رشد كودكان نقش حياتي ایفا مختلفي از مواد بازی مي

ل یادگيری از طریق بازی نيازمند این است كه معلمان یك محيط پر از بازی را طراحي و اعما

و  بيني، آزمایش، بحث و بررسيریزی كنند كه از كودكان برای كشف، امتحان، پرسيدن و پيشبرنامه

(. این محيط باید به یك Brooker et al., 2014های ماهرانه دعوت شود )كشف اشتباهات و دستکاری

روش پر بازی ساخته شود و موضوعات و تجهيزات مناسب بازی در اختيار كودك قرار بگيرد 

(Frobose, 2008طراحي و برنامه .)آور نياز ذاتي كودك را برای ریزی یك محيط آموزشي هيجان

های (. ایجاد یك محيط مناسب محركي است كه فعاليتKoralek, 2004سازد )یادگيری برآورده مي

در  Canning (1020)(. Brock, 2013آورد )توجهي را فراهم ميارتقا دهد و منابع جالب عملي را

تواند هيجان و تغييرپذیری اوقات تغييرات ساده موقعيت تجهيزات بازی مي يدادگاهپژوهشي نشان 

 بيشتری را برای استفاده كودكان به وجود آورد. محيط آموزشي باید برای كودكان موضوعاتي را برای

 ها بگذارد و كودكان باید بتوانند تظاهرات كافي دربازی فراهم كند و تجهيزات الزم را در اختيار آن

 Brooker etرا داشته باشند ) انداند و از تجهيزاتي كه استفاده كردهحيطه موضوعاتي را كه آموخته

al., 2014 Packer Isenberg and  Quisenberry, 2012;یافته در از مواد سازمان (. كودكان با استفاده

 هایروشني ببينند. لوازم بازی در مکانهای خود را برای روز بهتوانند انتخابها ميها و سطلقفسه

(. انگيزه و حس كنجکاوی Bodrova and Leong, 2007گيرند )خاص و در دسترس كودكان قرار مي

شده و ای دارند بيشتر تحریكشدهبازی متنوع و خود انتخابدر كودكاني كه بازی و اسباب

 (.Choopankareh et al., 2011تری دارند )تر و موشکافانههای مناسبكنجکاوی
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