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 فضاهای یادگیری کودک با محوریت بازی
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 چکیده

محوریت باازی   آموزش با ینده باید مورد توجه قرار گیرند.های آها به نسلای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشکودکان نیروهای بالقوه

و بارای کاودک مترتاریب ابازار کساب یادگیری معرفی می کند زیرا یادگیری بر تجربه استوار است  جربه وت بازی را به عنوان ابزار کسب

نری توان نادیده گرفت. بر اساا  ماالعاه ضاضار  را طرفی دیگر اهریت محیط در کسب تجربه و یادگیری بتتر از و می باشدتجربه  بازی 

بسزایی داشاته باشاد. اماا  سالمت آن ها تاثیر محوریت بازی می تواند در رشد و باایب است که طراضی فضاهای یادگیری کودک  فرض بر

براساا   .کردمساله اینجاست که چگونه می توان با درنظر گرفتب ویژگی های کودکان  فضاهای یادگیری با کیفیت باال برای آنتا طراضی 

ریم که جزئیات و عناصر موجاود در آن فضااها عاامبی بارای وآت در فضای معراری بدس ایب پژوهش سعی ما برایب است که کیفیتتایی را

ایاب  ضرورت پرداختب به ایب تحقیق در .باشد که عرده یادگیری کودک ازآن است( تحریک کودک در جتت یادگیری بتتر از طریق بازی)

زی هایی که اضتیاج باه اساتفاده از انادام و هره گیر شدن بازی های رایانه ای پرداختب به بازی های گروهی و باکه با پیشرفت تکنولوژی 

با توجه به نقش بازی در آموزش و تربیت کودکاان  در پاژوهش ضاضار نقاش باازی را در آماوزش  فیزیکی بدن دارد بسیار کم شده است.

ایب پژوهش نشان . نتیجه می باشدکیفی  به صورتما  نوع روش تحقیق و داده ایمروش توصیفی و تحبیبی مورد بررسی قرار  2کودکان به 

فضای یادگیری کودک با محوریت بازی باید دارای شاخص های امنیت  جذابیت  آزادیِ بازی و فضایی باشد که نظیر ابازاری در  می دهد 

 ؤثر عرل کند.تقویت کیفیت معنادار آموزشی م

 

 .آموزش کودک  بازی کودک  ابزار کسب تجربه  فضاهای یادگیری واژگان کبیدی:
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 مهمقد

های بوستان ما و آینده سازان کشورند. مبّتی در آینده موفق  سرببند  پیروز و سعادترند خواهد بود که باه نیازهاای کودکان گل

تری داشته باشد.امروزه روان شناسان اعتقاد دارند که برای رسایدن باه مراضال بااالتر جسری و روانی کودکان خود توجه بیش

را جدی گرفت و چنانچه اولیب مراضل رشد به خوبی طی نشود  در مراضال بعادی کاودک دچاار  های اولیه رشدرشد باید پایه

   اختالل خواهد شد.

بازی برای کودک هرانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نری تواند به رشد متعادل و ساازنده ای برساد. اسا اب باازی 

شاود. قوای جسری  ذهنی  روانی  عاطفی و اجترااعی کاودک میموجب پرورش  و انگیزدشوق زیستب را در وجود کودک برمی

شود که کودک با دنیای بیرون ارت اط برقرار نرایاد و تجاارب خاویش را گساترش دهاد و باا اس اب بازی هرچنیب موجب می

 آشنا شود. و غیره  مفاهیم مختبفی هرانند رنگ  شکل  اندازه  باال  پاییب

های سنی  رشد جسری و روانای کاودک باشاد تاا اثارات ها باید متناسب با ویژگی اب بازیمسأله متم ایب است که بازی و اس

هاای سانی و رشادی مفید و سازنده را داشته باشد وگرنه بعضی مواقع مرکب است اس اب بازی به دلیل عدم تناسب باا ویژگی

ورت  آن اس اب بازی برای کاودک مضار کودک  او را دچار شکست های متعدد و در نتایت  اضسا  ضقارت کند که در ایب ص

است. روان شنا  مشتور ژان پیاژه تأکید می کند که والدیب در انتخاب اس اب بازی دقّات و هوشایاری الزم را داشاته باشاند  

کند و چنانچه در انتخااب آن هاا توجاه کاافی نشاود  چرا که در شکل دادن به ترایالت عاطفی و روانی او نقش متری ایفا می

 (2832)ماتری  گیرد که مورد انتظار ن ود. ای شکل میواسته ترایالت کودکان به گونهناخ

 

 قرار گرفتب بازی در معرض تتدید و مشکالت کودک

امروزه با دگرگونی محیط زندگی  از کریت وکیفیت بازی های کودکانه کاسته شده است زیرا با رشاد شاتر نشاینی وآپارتراان 

مکاانی به   ها ندارد.در واقع ما اضتیاجضیاطو هاکودکان از بیب رفته و کودک امروزی جایی در کوچه تقری اً فضاهای بازی سازی

داریم که کودک بتواند به جنب و جوش و فعالیت بپردازد و در عیب ضال والدیب او فاار  از هرگوناه اساتر  و تشاویش بارای 

و ضیاط های خانه ها در گذشته هاای ناه چنادان دور ایاب  ساعاتی کودک را به ضال خود بگذراند. کوچه پس کوچه های شتر

کردند. زندگی آپارتران نشینی مانع بزرگی بر سر راه بازی کودکان است. رعایت ضاریم هرساایگی  چنیب فضاهایی را تامیب می

ی کودکانه مناع مای هاهای آپارترانی او را از شرکت در بازیعدم ایجاد سرو صدا و زمان بندی محدود برای کودکان در مجترع

های اقتصادی س ب افزایش درصد مادران شاغل و نیز کاهش زاد و ولاد و در نتیجاه افازایش دارند.از دیگر سوی افزایش هزینه

ای هرگی دسات باه دسات هام های رایانهرشد تکنولوژی و هره گیر شدن بازی. هرچنیب های تک فرزندی شده استخانواده

 اند.ها را تغییر داده  تا ضدی که نوع بازینندن کداده تا ایب مشکل را دوچندا

 برای ج ران  کودک باید ایب امکان را داشته باشد که خارج از چتارچوب محدود خانه با بتره گیری از ابزارهای

 جایگزیب مارئب با هرساالن خود تعامل داشته باشد. از انجا که بازی جزء اصبی تریب مشترکات کودکان است  

 دن با هرساالن و تشکیل گروه های دوستی می تواند مولفه ارزشرندی برای کسب تجربیات ضروری هر ازی ش

 رشد باشد.
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 بازی 

 « شود.گیرد بازی نامیده میهرگونه فعالیت جسری و ذهنی که بصورت اختیاری و خودخواسته توسط کودکان انجام می»

آورند و گیرند و بازی را بخشی از زندگی عادی خویش به ضساب میمیبه هنگام بازی کودکان نیروی فکری و بدنی خودرا بکار 

تاریب کاار کودکاان قبراداد کارد زیارا فعاالیتی قابال برند. بازی کودکان فقط تفریح نیست ببکه باید آن را جدیازآن لذت می

 (2831)مصبحی   ت.ارزشیابی اس

 

 نظریه های مارح شده در مورد بازی 

 

 میدیدگاه دانشرندان اسال 

اگار کاودکی ماا را پرساد کاه لاذّت ریاسات و : » داندغزّالی به ترایل کودک به بازی اشاره نروده و آن را جزء ط یعت وی می

وی جز ایب لذت نداند و ه هرچون لذت چوگان زدن و گوی بازیدن ک: سبانت و مربکت داشتب چگونه لذّتی بود  به وی گوییم

 (2811)عااران  .« د شناخت که وی را باشدتوانهرچه وی را ن ود  به قیا  آن می

ل ا  پوشیدن  اضترام به دیگران و از هراه  آموزش عرومی مثل نحوه غذاخوردن  برای دوره کودکی خواجه نصیر طوسی بازی 

منظور از آموزش عبری  آموزش عبام اخاالق و . کند  سپس به آموزش عبری توجه داردیتر  بازی کردن کودک را مارح ممتم

وم نظری است و در ایب دوره نیز بازی را برای رفع خستگی از تحصیل هرانند ساایر مربیاان مسابران هام عصار و پایش از عب

 (2832)گروه نویسندگان  . داندمی خویش ضروری

 

  دیدگاه پیاژه 

بازی درآن زمان درمیاان پیاژه نظریه پردازی اولیه خود درایب زمینه را براسا  مشاهده تیبه بازی کودکان پی ریخته بود. )ایب 

 اروپاییان رایج بود(. 

ای که با وضع کناونی فارد ماابقات داشاته پیاژه معتقد بود بازی راهی است برای دسترسی به جتان بیرون و لرس آن به گونه

 ( 2831  سریت)اباشد. وی معتقد بود بازی در رشد کودک نقش اساسی دارد اما کار وی بیشتر درباره چگونگی رشد ذهنی بود. 

 

  نظریه پیش ترریب 

دهند. وی معتقد است که بازی یک سبسبه پیش تراریب اسات کاه هاد  آن سااختب ایب نظریه را به کارل گرو  نس ت می

 .پردازدرفتارهایی است که کودک در بزرگسالی خود به انجام آنتا می

 

  نظریه رفتار درمانگرها درمورد بازی 

ائل کودکان رفتار درمانی است ایب تکنیک درتقویات رفتاار ماباوب و هرچنایب خااموش های درمانی مسیکی از بتتریب روش

 ساختب رفتار نا مابوب کاربرد دارد.

هاای اولیاه کودکانی که از نظر اضساسی پریشان هستند به توجه و مراق ت ویژه والدینشان نیاز دارند و برای تغییر رفتاار ساال

 ( 1389 عبی محردی  و )اضردوندزندگی بتتریب موقعیت است. 
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 عوامل موثر دربازی

 برند که نیاز به فعالیت بدنی دارد و دخترها بازی پسرها با دخترها متفاوت است. پسرها بیشتر از بازی هایی لذت می :جنسیت

از وجود خود ای برای ابردهند. به عقیده روان شناسان بازی برای پسران بیشتر وسیبههای ساکت و آرام را ترجیح میاغبب بازی

 در برابر دیگران است و برای دختران وسیبه ای برای ارت اط برقرار کردن با دیگران است.

 ساالگی باازی انفارادی را دوسات دارد و  8دهد مثالً از تولد تا کودک در هر سب به یک نوع بازی خاص عالقه نشان می: سب

 (2831)پارسا  . ها و اشیاء و چگونگی کاربرد آنتاستهد  آن شناسایی اندام

 :شوند.افراد از نظر هوشی به سه گروه الف( تیزهوش ب( متوسط ج ( عقب مانده  تقسیم می هوش 

هایی استفاده کنند که بتوانند با آنتا به ابتکاار و اباداع دسات بزنناد و کودکاان کنند از اس اب بازیکودکان تیزهوش تالش می

 عالقه دارند. های انفرادیعقب مانده ذهنی بیشتر به بازی

 :برنوع  پذیرد. فرهنگ هرجامعهکنند اما نوع بازی آنتا از عامل محیط و فرهنگ نیز تاثیر میهره کودکان دنیا بازی می محیط

 گذاردبازی رایج در آن جامعه تاثیر می

 کودکی که براثر عدم   گیرد در تحریک وی برای بازی نقشی فراوان دارد.نیروئی که کودک ازتغذیه می :عامل تغذیه و بتداشت

 (2831)مصبحی  گیر  لج از و غیرفعال است . برد دربازی بتانهها رنج میتغذیه کافی از گرسنگی و کر ود ویتامیب

 

 ارزش ها و فواید بازی 

  های بدنش ورزیاده شاوند بایاد باازی کناد. کودک برای اینکه عضالت خود را رشد و پرورش دهد وترام قسرت :ارزش بدنی

کند درغیر اینصاورت اضترااالً موجاب هیجاان  عصا انیت و های اضافی خود را صر  مینیب کودک به وسیبه بازی انرژیهرچ

 گردد. تندخوئی می

  :شود که کودک نیروهای ذهنی خود را به کار اندازد. بازی کودک را در شناخت و کنترل محایط بازی س ب می ارزش ذهنای

گیرد کاه میاان واقعیات و خیاال فارق هایش را بیازماید هرچنیب ضرب بازی یاد میکه توانائی سازدکند او را قادر مییاری می

 بگذارد.

  گیارد چگوناه دیگاران را در هنگاام باازی در وساایل و فعالیات خاود ساتیم کناد. روح او یاد می :ارزش اجتراعی و عاطفی

دهد. قدرت سازماندهی  مادیریت از مقررات اجتراعی عادت میها اورا به فرمان رداری فرمان رداری از مقررات وضع شده در بازی

پردازد زیرا بازی هام باه عناوان روش آموزد. کودک به وسیبه بازی به بیان اضساسات و عواطفش میو سبسبه مراتب را به او می

 تاثیر بسزایی دارد.یادگیری و هم بعنوان وسیبه بیان  دارای قدرت تربیتی و سازندگی است و در رشد عاطفی و اجتراعی 

 :بازی یکی از عوامل بسیار متم برای تربیت اخالقی است و یک نوع فعالیت فااری و بتتاریب وسایبه و تراریب  ارزش اخالقی

 (2831)قزوینی نژاد   .برای ورود به زندگی اجتراعی است

 بازی و رشد اعتراد به نفس کودک 
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اماا در کودکاانی کاه دارای تفکراتای محادود  کند.ا توجه دیگران رشد میاعتراد به نفس نوجوانان  تحت تاثیر محیط اطرا  ی 

تر باشد. پرورش تخیالت مث ت کودکی که نس ت باه کودکاان دیگار متفااوت باه نظار هستند مرکب است مراضل رشد آهسته

 رسد بسیار ضائز اهریت است.می

رد. کاودک از راه عرال و تجرباه در محایط باه اباداع گیاها انجاام مایبخشی از آشنایی کودکان با جتان خارج از طریق بازی

هاا اندازد و با استفاده از ایب زمینهشود و به هنگام مشاهده دقت خود را به کار میها و مسائل جدید آشنا میپردازد. با پدیدهمی

 محیط خود کسب کند. هایتری از پدیدهشود که شناخت صحیحآورد و قادر میقدرت انتخاب بتتریب راه ضل را به دست می

ای باشد که کودک طی آن نحوه صحیح زنادگی کاردن و مقابباه باا مشاکالت و ضتای تواند بعنوان وسیبهبه طور کبی بازی می

تریب وسیبه جتت برقاراری ارت ااط در ماورد کودکاانی اسات کاه قاادر باه بیاان ها را بیاموزد. هرچنیب بازی مناسباضاراب

 نیستند.ها و انتظارات خود خواسته

 دهد. های کودکانه س ب تفکرات مث ت شده و اعتراد به نفس را در آنتا پرورش میموفقیت در بازی

ضس کنجکاوی و انگیزه بازی کودکان دارای ساوح گوناگونی است و الزم است که بزرگترها باا توجاه باه ایاب مسائبه مشاوق 

 (2831)قزوینی نژاد  کودکان بوده و به رشد آنتا کرک کنند. 

 

 کودک رشد و یباز

 بازی دشوار. کاریست ایرشته ی بیب ماالعه یک برای آن دقیق کردن تشریح است  جتانی ی مشترکتجربه یک بازی گرچه

 از ضاال عیب در و است معنیبی ظاهراً نیست  و هست واقعی و نیست  هست جدی دارد  خود در را متضادی ظاهر به مفاهیم

  .است رشد ایهای ضروری برتریب گاممتم

 عقالنی اضساسی  اجتراعی  جسرانی  رشد از اعم کند  کودکان شکوفا در را رشد به مربوط وجوه ترام است قادر که صورتی به

 قابل غیر و جامع به صورتی رشد هایزمینه اغبب در هرزمان کند می ضاصل بازی ضیب در کودک که پیشرفتی .خالقه یقوه و

 (Hewes, 2006)نیست.  قابل تشخیص بیرون از آموختب روند اغبب طوریکه به افتدمی اتفاق پایش

 لحاا  باه کودکاان مختبف هایویژه هنگامی گروه شود. بهمی آشکار مدت دراز در بازی خالل در کودکان شدن آبدیده نتایج

 لفظ توانمی آنتا ترامی به که دارد وجود متفاوتی هایفعالیت ال ته .شوند مقایسه هم بازی با از مندی بتره یا محرومیت میزان

 هاایمتارت نیز و جسری قدرت باشد  اجتراعی و فعال  خالقانه که است مارح کیفیتی با بازی در اینجا اما کرد  اطالق بازی

  کند. و تصور تجسم مسأله  ضل فعالیت درگیرِ پذیر انعاا  ضالتی با را ذهب و دهد  افزایش را فیزیکی

 کناد را تشاویق می مساتقل تفکار زیارا است ارزشرند بازی فوق تعریف با .باشد اثر منشأ تواند می هاییگیویژ چنیب با بازی

 پاذیری درآیند  انعاا  عرل مرضبه به نو کارکردهای و هامتار که کندمی فراهم شرایای است  خود محیط پیرامون یسازنده

 زی اایی ذوق و خالقیات تکامل و ی پیشرفتمایه و کندمی تقویت  مسأله ضل نیازهای پیش تریب اساسی از یکی عنوان به را

 (Frost, 2006) است.  شناسی

 

 نقش بازی در آموزش کودک
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 هایشیوه ساختب روشب برای شد. باز یادگیری یمقوله یه روانشناسی م اضث ورود مسیر یادگیری فرآیند تعریف برای تالش با

 نقاش ترتیاب ایاب باه شاود. اتخاذ یادگیری روند در کودک به نقش معینی دید است مالز یادگیری ابزارهای معرفی و تربیتی

ایاب  در را کاودک شود. گروهیمی معرفی کبی صورت دو به سازدمی فراهم را یادگیری هایمؤلفه که محیط  مقابل در کودک

 آنچه جذب برای آمادگی او توانایی اصبی ببکه شودنری معرفی واکنش فاقد کودک نگاه ایب در دانند.می منفعل موجودی روند

 از گیارد ومی شاکل شود می اعرال محیط سوی از که تن یتی پاداش و طریق از کودک شود می تعریف کندمی عرضه محیط

 دقت به و مستقیم آموزش طریق از یادگیری نگاه طرز ایب با شود.می هدایت دارد کنترل کری آن بر که درونی نیازهای طریق

 به گروه گرایش ایب دارد فعّال شخصیتی یادگیری روند در کودک که معتقدند گروهی دیگر سوی از .است مرکب ان یافتهسازم

 در دانند.می انسان ذاتی خصوصیات از ذهنی را چتارچوب در ضاصل تجارب دادن سازمان و اطرا  محیط در کاوش کنجکاوی 

 جادیا با که کند فراهم یاافتهی رسازمانینس تاً غ یهاتیموقع طیمح که افتدیم اتفاق یهنگام مابوب یریادگی روند نگاه بیا

کناد. می را هادایت محایط از دریافات او درک میزان و کودک درونی ترایل نگاه ایب در آورد. فراهم یکاوشگر فرصت زشیانگ

 (2831)ماسب  

 که است فعالیتی بازی کند زیرابیان می دیگری زمان هر از آشکارتر را خود کندمی بازی بزرگسال  یا کودک فردی  که هنگامی

 از که است رفتاری مؤثرتریب انسان برای کردن بازی گفت تواندیگر می سوی از شود.می انجام بیرونی فشارهای کرتریب تحت

محصاول  کاه رساید دخواه اهدافش تریباصیل به بگیرد قرار های خودانتخاب تأثیر تحت که انسان هنگامی زیرا زندمی سر او

  (Gulick, 1902) .خواهند داشت او شخصیت به دهیشکل در را تأثیر تریب عریق و هستند او هایآل ایده کردن دن ال

 است. بوده پژوهشگران جدی هایدغدغه از یکی آورد می بار به که نتایجی و آن آثار کشف باشد  که هرچه بازی وجودی دلیل

 باازی کشایوقت بارای کاودک شود. فیتعر بخش لذت کار عنوان به یباز شود کهمی آشکار یگامهن یباز یکب دیفوا از یکی

 انجاام بزرگسااالن که کاری و کودک بازی بیب تفاوت ضقیقت در برد.میلذت  آن از که یکار است کودک کار یباز کند.نری

 فراغات ناوعی را باازی کاه دهادمی قرار تعریفی قابلم در را آن بازی به نگاه ایب است. فعالیت دو ایب منشأ از دهند ناشیمی

 پااداش خاود  و ردیاگیم انجام خودش خاطر به که شودمی  یمعرف یندیخوشا کار یباز ترتیب ایب به کندمی معرفی محض

 کند.دن ال نری را ای ثانویه هد  هیچ کردن بازی از کودک شود دریافت می بازی از آنچه ترام رغم عبی است. خود

 دنیاای در زیرا روست  پیش وظایف انجام از بردن لذت متارت بازی کارهاست. انجام صحیح صورت تنتا بازی معتقدند روهیگ

 (Curtis 1921) . شدبا ماابق کودک هایآل ایده با که شودمی تع یر نحوی به چیز هره بازی

 

 معراری برای کودکان

ه است و برای ارت اط برقرار کردن باا او نیاز راه هاای مختبفای پیشانتاد تعریف کودک در دوره های مختبف تاریخی تغییر کرد

 شده است.زمانی کودک به عنوان فرد بزرگسالی تعریف می شد که اندازه ی کوچکتری دارد 

بنابرایب چون هره ی انسان ها به لحا  ساختار بیولوژیک یکی هستند پس هره به طور یکسانی در معارض اطالعاات مشاابتی 

ی گرفتند که پیام  زبان و شیوه ی بیان یکسانی داشت.با تعریف کاودکی باه عناوان دوره ای مساتقل تاالش بارای ارائاه قرار م

صورت کودکانه ای از امور مربوط به کودک آغاز شد.آموزش کودکانه  ادبیات کودکانه  س ک ل ا  کودکانه هرگی محصول ایب 
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(    2833  پساترب ) بیب کاودکی و بزرگساالی درضاال فارو ریخاتب اسات. تالش هستند. امروزه که با سباه ی رسانه ها مرز

تعریف کودکی با رشد کودک در فضایی با عوامل محیای کودکانه تقویت مای شاود. محایط مصانوع  شاامل فضاای داخبای و 

ک بخشی از خارجی طراضی شده نرونه ای از محیط های مؤثر بر کودک است. معراری محیط های کودکانه متم است زیرا کود

اطالعات و تجربیات ضروری خود را از محیط فیزیکی پیرامونش دریافت می کند. نیاز های کاودک و زباان او عنااویب معرااری 

 کودکانه را شکل می دهد 

تا کاربری های درمانی  ورزشی  تفریحی و به ویژه فرهنگی و آموزشی برای کودکان به شیوهای متفااوت از بزرگسااالن معرفای 

 تفاوت ایب گروه بناها با عناویب مشابتی که برای مخاطب بزرگسال طراضی می شود شود. 

 ناشی از کیفیت فعالیت جاری و تفاوت در مقیا  است که خود از تفاوت در استاندارد هایی ناشی می شود که

 فضا را برای هر یک از دو گروه مخاطب  کاربردی می کند.

 

 بازی ابزار کشف و درک محیط 

راری با مخاطب در طیف بسیار گسترده ای تعریف می شود  گاه هر فضایی که کارکرد های مورد نظر را میزبانی کناد نس ت مع

مناسب فرض می شود  اما مابوب ایب است که معراری در ساحی باالتر با شعورو اضسا  مخاطب خود درگیار باشاد باا ایاب 

ید به دن ال بتتریب واساه برای تحریک ضوا  و اضساسات کودک ایده ال و هنگامی که مخاطبِ فضای معراری کودک است با

 فضا و زدن رنگ تعباق باه آن اسات  بود. از آنجا که بازی به عنوان فکر و زبان کودک  ابزار درگیری او با محیط برای  اکتشا ِ

Garvey, 1990)   (بازی کشف کند. مابوب است کودک فضای معراری دربر دارنده اش را در خالل 

ا نگاهی به تجربیات موجود  می توان دو مسیر عرده را برای فراهم آوردن امکان باازی در محایط مصانوع تشاخیص داد  اول ب

 خبق فضای مختص بازی که با سابقه ای از میانه قرن نوزدهم هرچنان ادامه دارد  دوم

 قوق کودک درخبق فضای عرومی  دوستدار کودک که در دهه های پایانی قرن بیستم با طرح بحث ض

 شترها  تالش هایی در آن جتت صورت گرفت.        

 

 فضا برای بازی 

گروه های فعال برای تامیب امکان بازی برای کودکان شتری  معتقدند کودک ضق دارد به فضاهای بازی امب و ارزان باه آساانی 

ثرِ مزایای بازی های کودکانه کاافی ن اشاد. دسترسی داشته باشد. اما به نظر می رسد ایب شروطِ ضداقبی برای رسیدن به ضداک

کودکان نظیر هر گروه دیگری باید ضق استفاده کردن و لذت بردن از محیط های عرومی را داشته باشند. معابر محبای  فضاای 

باازی  س ز  پارک ها و مراکز شتری باید برای کودک دست یافتنی بوده و مکان هایی را ارائه کنند که در آن مای تاوان آزاداناه

 کرد  با ط یعت درآمیخت  محیط پیرامون را کشف کرد و در کنار هرساالن و دوستان بود.

طراضی فضاهای اختصاصی بازی در اروپا و آمریکا از قرن نوزدهم با زمیب های بازی آغاز شاد. در اولایب ساال هاای پاس از     

زان  زمیب های بازی با هد  زمینه سازی برای تقویت تخیل پایان از جنگ جتانی دوم با هرکاری صنایع  هنرمندان و برنامه ری

در بازی و نیز آموختب وقایع متم تاریخی و فرهنگی در خالل آن تجتیز شدند. تجربه بعدی میدان های مااجراجویی باود  ایاب 

ای هفتاد و هشاتاد زمیب ها با هد  تشویق بازی های متنوعی که در خالق و چالش بر انگیز باشند تجتیز می شدند. در دهه ه
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میالدی زمیب های بازی با انعاا  در فرم و کاربری پذیرای گروه های سنی گوناگون بود و برای آنتا پیچیدگی و هیجاان را باه 

در سالتای پایانی قرن بیستم با معرفی انعاا   قدرت و هراهنگی به عناوان ارزشاتای زمایب ( Frost,1985)  ارمغان می آورد. 

طرح شدند که با ترکیب تجتیزات گوناگون و پیوستگی با ط یعت  بازی و ضرکت را باا کیفیات هاای گونااگون بازی  فضاهایی 

  (Frost, 2004 ) مرکب می ساخت.

موفقیت فضاهای مخصوص بازی را می توان ناشی از وجود کیفیت های محیای گوناگون دانست از امکان تجربه طیف گساترده 

و تحرک ضوا  پنجگانه تا خبق مکان مناس ی برای تعامالت اجتراعی  بازی های گروهای یاا  ای از بازی های قدرتی و ضرکتی

انفرادی و رقابت و بحث با هرساالن. محیط بازی باید به کودک برای شناخت خود کرک کند به ایب ترتیب که با فاراهم آوردن 

  (Shackel, 2008) بدهد. حدودیت هایش را ابزار و محیط الزم برای انواع ضرکت به کودک امکان سنجش توان و درک م

 

 فضا با قاببیت بازی 

از ارزشتایی که فضاهای مختصِ بازی با آن سنجیده می شوند می توان از امنیت  جذابیت  نوع رفتار مجاز  میزان آزادیِ باازی  

که یک فضاای تاأثیر گاذار بارای هراه  امکان تشکیل گروه یا فعالیت های انفرادی برای کودکان و نظایر آن نام برد. اما از آنجا

 کاربرانش قابل استفاده است  باید گفت که فضاهای عرومی به ویژه فضاهایی

که میزبان فعالیت های کودکان هستند ن اید نس ت به کودک و ترایل او به بازی بی تفاوت بوده یا اینکاه رویکارد خصارانه ای 

شی از هره ی کاربران  گروه تأثیرپذیری را تشکیل می دهند کاه باه عناوان نس ت به آن در پیش بگیرند. کودکان به عنوان بخ

ناظری هوشرند دیدگاه خاص خود را به محیط دارند. دوستدار کودک بودن در گستره ای از طراضی شتری تا طراضی صانعتی 

ایاب واقعیات رفتااری  قابل بحث است. با هد  قرار دادن خبق فضای دوستدار کودک  اولویت طراضی معراری بر اساا  درک

اصیل تعریف می شود که کودک عروماِّ نس ت خود با محیط پیرامونش را بر اسا  درگیر شدن با آن از طریق بازی تعریف مای 

 کند. نتیجه  به دست آمدن کیفیتی در فضای معراری خواهد بود که می توان آن را داشتبِ قاببیت بازی نامید.

 

 فضاهای بازی محور 

ی که برای مخاطب های مختبف کار می کنند  می توانند دارای ایب قاببیت باشند که در عیب پاسخگویی به نیااز فضاهای عروم

گروه های متفاوت  پذیرای بازی های کودکانه نیز باشند در ایب صورت آن فضاها دارای قاببیت بازی هستند. در چنایب فضاایی 

کردن در آن مجاز و مورد تشویق است. در نظر داشتب امکاان باازی کاودک  محیطِ ایرنی در اختیار کودکان قرار دارد که بازی

 هنگام طراضی فضاهای عرومی  مؤلفه ای مث ت درتوسعه ی فضاهای دوستدار کودک است. 

فضاهایی دارای قاببیت بازی هستند که بازی کودکان جزو کاربری های پذیرفته شده و مشروع آن باشد. قاببیت باازی داشاتب   

 ژگیتای ضروری زمیب های بازی است اما پارکتا  محیط های ط یعی و سایر فضاهایی از وی

 Authority, 2008) ) که واجد مؤلفه های مناسب باشند  فضای دارای قاببیت بازی محسوب می شوند.

 

 

 نتیجه گیری
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لیات هاای انساان باه خصاوص بررسی فرآیند بازی و اهریت و نقش آن در آموزش و در نظر گرفتب آن باه منزلاه یکای از فعا

فعالیتتای کودکان  از مسائبی است که روانشناسان هرواره به آن توجه کرده اند. آموختب  به خاطر سپردن و بیان کردن نتیجه 

 کسب تجربه ی فعال است  روندی که ضیب بازی اتفاق می افتد.

نسان قرار دارد و مای تواناد باه کاودک در  اخاالق بازی مانند کنش های روانی دیگر در شرار فعالیت اساسی سازمان روانی ا

 داده و به او راه و رسم زندگی را بیاموزد و کودک را برای پذیرفتب اصول و ضوابط مورد ق ول جامعه آماده کند.

رشد  کار ترام وقت کودک است و یادگیری به عنوان جن ه های اکتسابی رشاد نیااز باه ابازار مناساب دارد  اهادا  معنای دار 

 موزشی  ابزار ایجاد تغییر مورد نظر و پایداری آن را در خود مستتر دارند.آ

در واقع آموزش با محوریت بازی یک فرآیند آموزشی فعال  منعاف و غیار مساتقیم مای باشاد کاه نیازمناد فضاای آموزشای 

ازی و امکان تشاکیل گاروه و متناسب با اهدا  خود است  فضاهای مختص بازی باید تأمیب کننده ی امنیت  جذابیت  آزادیِ ب

فعالیت های انفرادی برای کودکان باشد  در نتیجه  فضایی باشد که نظیر ابزاری در تقویت کیفیت معنادار آموزشی ماؤثر عرال 

 کند. 
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