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Abstract 

Today, children's play is a phenomenon that has seriously attracted the attention of educators 

and specialists in this field and psychologists, educators and parents. In such a way that a 

large part of research and activities of specialists is focused on children's play. On the other 

hand, those involved in continuing education have been looking to produce and use active and 

new teaching methods. In the present study, the effect of game-based teaching methods on 

students' academic achievement is studied. Descriptive-analytical method has been used. The 

information needed to compile this research has been collected through library documents and 

research reports. The results of the study indicate that the use of games appropriate to the 

child's cognitive development conditions fosters a spirit of cooperation and collaboration 

among children, the emergence of constructive moral virtues in children, a sense of 

independence and pride, better learning curriculum, educational tasks, physical development. 

And children's emotional and mental development of children's creativity and better 

relationships with others, personality stability, children's responsibilities in the future 

community. Therefore, respected educators and teachers are advised not to neglect to pay 

attention to educational games. 
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 چکیده

امروزه بازی کودکان پدیده ای است که به طور جدی توجه تعلیم و تربیت و متخصصین این رشته و روان شناسان ، مربیان و والدین را  
بر روی بازی کودکان متمرکز است. از طرفی دست اندر  جلب کرده است.به شکلی که بخش عظیمی از تحقیقات و فعالیت های متخصصین

کاران امر آموزش پیوسته به دنبال تولید و استفاده از روش های فعال و نوین تدریس بوده اند. در پژوهش حاضر تأثیر روش های تدریس 
لیلی استفاده شده است. اطالعات تح_مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار میگیرد.که از روش توصیفی

موردنیاز برای تنظیم این پژوهش از طریق اسناد و مدارک کتاب خانه ها و گزارشات تحقیقی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از 
ن، بروز آن است که استفاده از بازی های متناسب با شرایط رشد شناختی کودک موجب پرورش روح همکاری و همیاری در میان کودکا

فضایل اخالقی سازنده در کودکان ،احساس استقالل و سربلندی،یادگیری بهتر مطالب درسی ،انجام تکالیف آموزشی،رشد جسمانی و عاطفی 
و ذهنی کودکان ،رشد خالقیت کودکان و برقراری رابطه بهتر با دیگران،ثبات شخصیت،مسئولیت های کودکان در اجتماع آینده میگردد. لذا 

 .ان و آموزگاران محترم توصیه میگردد از توجه به بازی های آموزشی غافل نشوندبه مربی
 

 

 ، دانش آموز یلیتحص شرفتی، پ سی، روش تدر یباز واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 
های یادگیری فعال، استفاده از بازی است. بازی  یکی از روش

ی سرگرمی است، جنبه آموزندگی و  وسیلهدر عین این که 
سازندگی نیز دارد و در برخی موارد اشتغال کودک به بازی بیش 

ها به ویژه  از ارزش خواندن کتاب است، کودکان در خالل بازی
های آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا  بازی

های بیشتر و بهتری را کسب میکنند. آنان به  میکنند و مهارت
مك بازی تجارب ارزندهای به دست میآورند. در حین بازی ک

مطالب آموختنی، بدون فشار و با میل و رغبت فراگرفته میشود. 
به همین دلیل برخی از مربیان دست اندرکاران تعلیم و تربیت 
معتقدند که هرگونه مطالب درسی را باید فقط همراه با بازی به 

رسمی دروس مدارس  کودک آموخت و اصوالً بهتر است ساعات
 [. 9]ابتدایی را به ساعات بازیهای خالق و آموزنده تبدیل کرد 

روش  نیاست. در ا یبر باز یمبتن سیروش تدر ییآموزان ابتدا
آموزان  دانش یساده برا اریصورت بس هدف درس به دیابتدا با

ها آموزش داده شود.  موردنظر به آن یازآن باز گفته شود و پس
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و نحوه  یباز یها دستورالعمل یتمام دیبا یبازدر مرحله شرح 
 دیمرحله با نی. پس از ادطور کامل مشخص گرد انتخاب افراد به

آموزان  دانش یها تیعنوان راهنما فعال اجرا شود و معلم به یباز
به  رسد، یم یریگ جهینوبت به نت یباز انیرا چك کند. پس از پا

 یهستند و آن باز یزآموزان در حال انجام با دانش نکهیا لیدل
را  یدرس میمفاه نکهیاست، احتمال ا یدرس میدر ارتباط با مفاه

 زانیم تواند یمعلم م تیاست. در نها ادیز اریگرفته باشند بس ادی
از  یکی یآموزان را بسنجد. آموزش درس با باز دانش یریادگی

درس در ذهن کودک حك  شود یاست که موجب م ییها وهیش
 شده و به سرعت فراموش نشود.

های ساکت و بی  در گذشته اعتقاد بر این بود که تنها کالس
واقعی هستند. در آن زمان مدیران  تحرک، کالسهای یادگیری

 مدارس در راهروهای خاموش قدم میزدند و با شنیدن
آموزان  پرداختند. دانش ها می کوچکترین صدا به کنترل کالس

صرف معلومات، تلقی میشدند  عنوان افرادی منفعل و پذیرنده هب
 های درسی مختلف ساعت در کالس8الی  0که مجبور بودند  

  های معلمان خود باشند  نشسته و شنونده محض سخنرانی
 

 پژوهش فیتعار
با هدف  یریادگیشکل  یده روش سازمان :9سیروش تدر

 كیگذاردن  یبه جا ایخاص،  یهدف آموزش كیبرآورده شدن 
 شیو نما ،یسخنران ،یا خاص است. آموزش برنامه یریادگیاثر 
 [.2]شوند یمحسوب م سیاز روش تدر ییها مثال یعمل
و  ختهیخود انگ یاست که گونه ا یعیو طب یذات یتیفعال :2یباز

 لذتبخش دارد . 
فرد در  یاکتساب ایآموخته شده  ییبه توانا :7یلیتحص شرفتیپ

 یآزمون ها لهیشود که به وس یاطالق م یموضوعات آموزشگاه
 یریمعلم ساخته اندازه گ یآزمون ها ایاستاندارد شده  یریفراگ

 یریادگیمقدار  یاصطالح به معنا نیا یشود. به طور کل یم
که بتوان آن ها را در مقوله  یورفرد است، به ط یآموزشگاه

و عوامل مربوط به  یفرد یعوامل مربوط به تفاوت ها یکل
 .زش و پرورش مورد مطالعه قرار دادمدرسه و نظام آمو

 آموزد یاست که دانش م یکس یبه معن یاز لحاظ لغو:آموز دانش
در سطح  یاطالق به محصالن رسم یو در اصطالح، برا

 .[7]رود یاز دانشگاه به کار م شیپ التیتحص
 

 مسئله انیب

الخصوص در ریاضی، فرایند و در روشهای سنتی تدریس، علی 
ای است که مانع از فعالیت و  گونه جریان تدریس و یادگیری به

 آموز در تجارب یادگیری میشود. معلم متکلم درگیری دانش
ها، استعدادها و عالیق  وحده بوده و بدون درنظر گرفتن توانایی

محتوای کتاب را در قالب  صورت یکنواختی شاگردان، به
والنی مدت به آنها انتقال میدهد. از نتایج های ط سخنرانی

های آموزشی، افت تحصیلی  در تدریس در سیست رویکرد سنتی
و تکرار مطالب  آموزان و توجه آنها فقط به حفظ شدید در دانش

و محتوای دروس است. این مشکالت، دامنگیرِنظام آموزشی 
پرورش را طوری که نظام آموزش و  به کشورمان نیز میباشد،

 .ار چالش جدی کرده استدچ
در رشد کودک  یباز تینظر متفکران به اهم یاز چه زمان نکهیا

 ی فالسفه دیشا یندارد، ول یمشخص خیجلب شده است، تار
باشند که به ضرورت و  یکسان نیاز جمله افالطون، از اول ونانی

 دیشا ان،یمرب نیاند. در ب در رشد کودک توجه کرده ینقش باز
و  یباز ی نهیزم رکه به مطالعات منظم د یکس نیتر برجسته

کودک پرداخته است، فروبل باشد. از اواخر  تیآن در ترب تیاهم
انجام شده و  نهیزم نیدر ا یعیوس اریبس قاتیبه بعد، تحق 91قرن
 .[7]اند داده باره نیدر ا یشناسان نظرات متعدد روان

 

 فاهدا
 یمبتن سیتدر یکه نقش روش ها میپژوهش قصد دار نیا در

نموده و  یدانش آموزان بررس یلیتحص شرفتیرا در پ یبر باز
 تیو ترب میدست اندر کاران تعل اریدر اخت زیهرچند ناچ یاطالعات

 .باشد زانیعز نیا یبرا ندهیآ یزیبرنامه ر یتا راهگشا میبرسان

 

 پژوهش ی نهیشیپ
کودک  یبرا دنیاست و همانند نفس کش یعیامر طب كی یباز

و  یسرگرم نیاز دبستان، بزرگتر شیضرورت دارد. در سالها پ
آن  زانیاست و بعد از آن، اندک اندک از م یکودکباز یمشغله 

 ی. کودک براردیگ یآنرا م یتر جا یاساس یکاسته شده و کارها
 یتواند باز یندارد، اما به هرحال نم یلیکردن دل یباز

 دیبا ،یموجود زنده است و هر موجود زنده ا كینکند.کودک 
 یباشد و باز یو کار م تیفعال یاو، نوع یبرا یفعال باشد. باز

 ازین نیبه ا زیاوست. اسالم ن یو ناتوان یمارینکردن عالمت ب
دهد او را آزاد بگذارند تا  یکودک توجه داشته و دستور م یعیطب
 . [5]کند یباز

 افتندیدست  جهینت نیبه ا یقیتحقاز ( 9788و همکاران ) زارع
. دهد یم شیدانش آموزان را افزا ینمرات امال یآموزش یکه باز

استفاده از  ریبا عنوان تأث یاز پژوهش( 9119) 7تاگ یو فر نیکل
 نیساله به ا 99تا  1دانش آموزان  زشیبر انگ یآموزش یها یباز
 یزشیبر چهار مؤلفة انگ یوزشآم یها یکه باز دندیرس جهینت

( 2667)5 ریو بول نیدارند. گر ریتأث تیتوجه، ارتباط، اعتماد و رضا
 یها تیتوجه و فعال ،یبهبود بخش یبرا یرا عامل یانجام باز

 .کنند یذکر م یبصر
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 یشناس روش
انجام  یلیتحل_یفیو  به روش توص یپژوهش از نوع مرور نیا

پژوهش از  نیا میتنظ یبرا ازیشده است و اطالعات موردن
جمع  یقیاسناد و مدارک کتاب خانه ها و گزارشات تحق قیطر
 شده است. یآور
 

 ها افتهی
و  یجانیه ،یدر رشد روان یمثبت اریتواند نقش بس یم یباز

 دیشد یکودک داشته باشد. به طور مثال کنجکاو یستیبهز
مناسب به او  یارضا شود و فرصت یباز قیتواند از طر یکودک م

 ییو موجب رشد و شکوفا دینما تیبدهد تا هوش خود را تقو
  کودک گردد. تیشخص

 

 گیرینتیجه
و  یمعن یکودکان و حت یاتیح یها یژگیاز و یاز آنجا که باز

 یاست که نم یتیآنها است،کودک در وضع و موقع یمفهوم زندگ
 یشاداب یبرا یا لهیرشد ،وس یبرا یعامل ینکند،باز یتواند باز

و  یابیارز یبرا یکسب تجارب، سبب یبرا یو نشاط و موجب
 اتیورود در عرصه ح یبرا ش،راهنمایخو تیقدرت و موقع

 .آموزش قانون انضباط و اخالق است یبرا یو درس یاجتماع
دقت الزم را داشته باشد تا آن را با  دیبا یدر انتخاب باز معلم

و مهارت شاگرد و منطبق با موضوع درس  یتوجه به سطح آگاه
اعتماد به نفس الزم را داراست  یشاگرد زمان رایانتخاب کند، ز
 .را به دست آورده باشد یکه مهارت کاف

 یمناسب برا یها تیموقع جادیو ا ها یاز انواع باز یآگاه
است.لذا  دیکودکان مف تیو ترب میدر تعل ،یباز قیاز طر یریادگی

 یبا فراهم کردن امکانات و ابزارها یتیترب انیالزم است مرب
و  یابعاد فکر یساز یغن یبرا ،یـ پرورش یمناسب آموزش

 یتیترب جیشاگردان گام بردارند. اخذ نتا یاستعدادها ییشکوفا
و آموزگار،  یمرب یبه کاردان یادیز زانیبه م ،یمطلوب از باز

 یخردساالن، رهبر یها یژگیو و یسن اتیاو با خصوص ییآشنا
 گوناگون وابسته است. یها یو مطابق با اسلوب باز حیصح

 قدردانی
برخود واجب میدانیم از تمام همکاران فرهنگی که با ایثار و 
فداکاری ،همواره روش های نوین و خالقانه ی تدریس را بکار 

 میگردند تقدیر بعمل بیاوریم.
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