
   
 

 

  نقش بازی در مدرسه چيست؟
کنند که بازی  بزرگساالن اغلب فکر می

دهد. اما ی خاصی به دست نمی هيچ نتيجه
بازی برای پرورش جسمی، اجتماعی، 

 فکری و عاطفی کودکان ضروری است.

به همين علت، آموزگاران در بريتيش 
گيرند تا در  کلمبيا مورد تشويق قرار می
تهای يادگيريی کالسهای درسشان از فعالي

  استفاده کنند که با بازی همراه هستند.

  مثالهای اين امر عبارتند از:

 بازيهای رياضی و زبان؛ 

 نقش بازی کردن؛ 

  بازيهای اختالط اجتماعی که مستلزم
 مشاهده و استدالل هستند؛

 مراکز بازی آزاد؛ و 

 .بازی در هوای آزاد 

 

  
 

“Play as Work” 
 

 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

طريق فعاليتهايی اينچنين، کودکان  از
دهند، ياد  تخيل خود را پرورش می

گيرند که از مقررات پيروی کنند  می
و نوبت را رعايت کنند. به عالوه، 

کودکان مهارتهای اجتماعی، عاطفی 
دهند که  را پرورش میو فکری خود 

کنند تا به طور  آنها را ياری می
  مستقل و نيز با ديگران کار کنند.

اند که کودکان را  آموزگاران آموخته
تشويق کنند که مخاطره کنند، خالق 
باشند و فکرهای جديدی را تجربه 

اند تا  کنند. آنها همچنين آموزش ديده
آموزان را در زمان کار و  دانش

کنند. آموزگاران بازی مشاهده 
های خود را يادداشت  ی مشاهده نتيجه
کنند و از آن برای تقويت آموزش  می

 کنند. استفاده می

 بازی به 
ی کار مثابه  

 

اهميت بازی در 
  زندگی کودکان

 

تخيل بسيار مهمتر از دانش است. دانش "
محدوديت دارد. تخيل جهان را احاطه 

  "کند. می

 آلبرت آينشتاين



 
 
 
 

قاء پرورش اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، همراه با مسئوليت اجتماعی.سی: ارت وزارت آموزش و پرورش بی  

کودکان در هنگام بازی مهارتهای حل 
های زير ياد  مسئله را به شيوه

  گيرند: می

 مذاکره با همکالسيان؛ و 

  رقابت و چالش با خود و ديگران
 برای چيرگی در مهارتهای جديد.

کودکان در هنگام بازی هماهنگی 
های کوچک و بزرگ خود را  عضله
  دهند: های زير پرورش می به شيوه

  دويدن، باالرفتن، پرتاب، گرفتن، و
 پريدن؛ و

  ساختن، رسم کردن، بريدن، و
 چسباندن.

کودکان در هنگام بازی اعتماد به نفس 
های زير پرورش  خود را به شيوه

  دهند: می

  اجرا کردن طرحهايشان، و به اين
وسيله تقويت اعتماد به تواناييهای 

 خود؛ و

 های خود  پرورش و اجرای ايده
  ن دخالت بزرگساالن.بدو

 

 

  کدام نوع بازی بهتر است؟
بهترين کار ترکيب متناسبی از هر دو 
نوع بازی است. امروزه بيشتر مردم 

کنند که کودکان به اندازه کافی به  فکر می
بازيهای خودانگيخته و ساختار نيافته 

پردازند. به جای آن، کودکان بيشتر  نمی
 شوند که در بازيهای تشويق می

سازمانيافته شرکت کنند يا به تماشای 
  ای بپردازند. تلويزيون يا بازيهای رايانه

  آيا بازی مهم است؟
بازی آنچنان مهم است که کميسيون عالی 

سازمان ملل متحد بازی را جزء حقوق 
اساسی هر کودک به رسميت شناخته 
است. افزون بر اين، پژوهشها نشان 

ماعی، اند که بازی برای پرورش اجت داده
جسمی، فکری و عاطفی کودک 

ضروری است. برخی از مهارتهايی که 
گيرند  کودکان از طريق بازی ياد می

  عبارتند از:

در هنگام بازی، کودکان مهارتهای 
  کنند از طريق: زبانی خود را تقويت می

 ها؛ بازی با کلمه 

 نقش بازی کردن با همکالسيهايشان؛ 

 

 خواندن آواز يا سرودن شعر؛ و 

  بيان مقررات و ارتباطگيری زبانی با
 تيميها. هم

در هنگام بازی، کودکان مهارتهای 
ها پرورش  فکری خود را به اين شيوه

  دهند: می

 تعيين مقررات بازی؛ 

 ی؛آفريدن يک جهان تخيل 

 حل معما و پازل؛ 

  ساختن با قالبها و بلوکهای بازی؛ 

 تجربه و بازی با مواد جديد؛ و 

 .پيش بينی کرد  

کودکان در هنگام بازی مهارتهای 
های زير  اجتماعی خود را به شيوه

  دهند: پرورش می

  يادگيری سهيم کردن چيزها با ديگران
 و رعايت نوبت؛

 بازی کردن در نقشهای مختلف؛ و 

 با ديگران. کار کردن  

 

  بازی چيست؟
شود که ما  بازی به هر فعاليتی گفته می
دهيم،  برای لذت و تفريح انجام می

خواه به تنهايی يا با ديگران. بازی 
تواند به شکل خودانگيخته يا  می

  سازمانيافته باشد.

  بازی خودانگيخته
بازی خودانگيخته به هر فعاليتی گفته 

شود که کودکان با حد اقل دخالت  می
دهند. در زمان  بزرگساالن انجام می

بازی خودانگيخته، کودکان مقررات 
کنند و  بازی خود را تعيين می
گيرند. اين گونه  تصميمهای خود را می

بازی از بازی هاکی کودکان در کوچه 
حيوانهای تا بازی نمايشی با دوستان يا 

عروسکی، يا تنها دويدن به اطراف را 
  شود. شامل می

  بازی سازمانيافته
بازی سازمانيافته دارای مقررات از 

ای است که بازيکنان  پيش تعيين شده
ملزم به رعايت آنها هستند. در هنگام 
بازی سازمانيافته نظارت بيشتری از 

گيرد.  سوی بزرگساالن صورت می
يافته عبارتند از های بازی سازمان نمونه

ليگهای فوتبال يا هاکی، گروه نمايشی، 
  کلوب رقص، يا باشگاه شطرنج.


