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 چکیده
ا تبود،  اسوجیشهر  هایدر مهدکودک یباز گاهینقش و جا یابیبر ارزش یلیهدف پژوهش حاضر تحل

ش شامل است. جامعه پژوه یکند. روش پژوهش کم حتشری را هادر مهدکودک یباز تیبتواند اهم
 20تعداد  ایخوشه یروش تصادف قیبود که از طر اسوجیشهر  هایمهدکودک انیمرب هیکل

 پرسشنامه هاداده یآورشده، جهت جمعنمونه انتخاب شدند؛ و ابزار به کار گرفته نوانعمهدکودک به
پرسشنامه براساس  ییایردید. پاگ SPSSافزار آماری وارد نرم ،آوریجمع از پس اهپرسشنامه. بود
 افانحر و نگینمیا) توصیفی آمار از هابررسی داده ی(، محاسبه شد. برا0,71کرونباخ ) یآلفا بیضر
خ کرونبا یآلفا و آزمون رنفیکولموگروف اسم یتینرمال های(، و در سطح آمار استنباطی )آزموناریمع
 نیانگیاالت منشان داد سؤ هاافتهی( استفاده شد. دمنیآزمون فر نیمستقل و همچن T)) یآزمون ت و

 یهاؤلفهدر م یباز اهگیااز نقش و ج یابیمعتقد بودند که ارزش انیپاسخگو نیبنابرا 3 نیانگیباالتر از م
-یم 033/0ر با که براب یوجه به سطح معناداربا ت نیشده باالتر از حد متوسط است. همچنمطرح
شهر  هایدکدر مهدکو یباز گاهیاز نقش و جا یابیکمتر است، ارزش 05/0مقدار از  نیچون ا باشد،

ن در آزمو کواراس یکا زانیکه م دمنیموردمطالعه باالتر از حد متوسط است؛ و با توجه به آزمون فر
ر د یباز گاهیااز نقش و ج یابیارزش جهیبود، درنت 002/0 یداریو سطح معن 8/9 دمنیفر

 متفاوت بود. یتا حدود اسوجیشهر  هایمهدکودک
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 مقدمه

 ، نیک؛ترین دوره زندگی آدمی است )علوی لنگرودی، کریمیدوره کودکی اولین و حساس

 غالباً تربیت نظران تعلیم و(. اهمیت و این دوران تا آنجاست که روانشناسان و صاحب1392

دبخش، برند )راسان نام میترین مرحله در تکوین شخصیت انعنوان برجستهاز این دوران به

 (.1392محمدفر، کیان ارثی؛ 
گیری نهادها و نقش و جایگاهی که دوره کودکی در آینده کودکان دارد باعث شکل 

یت در این دوره، وپرورش کودکان در دنیا شده است. هدف تعلیم و تربهای آموزشنظام

ها، رشد و پرورش کودکان در همه ابعاد است؛ بنابراین این مرحله باید دربردارنده موقعیت

جانبه کودکان باشد )کامیابی املش، هایی باشد که در راستای پرورش همهها و تجربهفعالیت

های متنوع و های آموزشی بر مبنای بازی(. امروزه اثرگذارترین و پرکاربردترین برنامه1395

شوند )سازمان پژوهش و کودک محور در سنین اولیه کودکی طراحی و تدوین می

(. یادگیری از طریق بازی یک اصطالح معمول در جهان و 1395ریزی آموزشی، برنامه

، کریستی، وردل؛ 1شود )جانسونعنوان یک اصل فراگیر برای کار با کودکان مطرح میبه

هداف برنامه درسی در سنین اولیه کودکی در قالب بازی به ها و ا(. اغلب مهارت2005

شود، بازی (. بازی با تولد کودک آغاز می1395شود )مجدفر، کودکان آموزش داده می

ترین شکل تمایل کودک برای تماس و برخورد با دنیای اطرافش است )سالمت، طبیعی

زندگی کودکان به میزانی (. بازی جزء الینفک زندگی کودکان است آمیختگی آن با 1395

شود. نقش بازی را از اش فراموش میآشکار است که گاه وجود آن به علت حضور همیشگی

شود که کودک در توان درک کرد، مشاهده میدهند میاهمیتی که کودکان به آن می

کند و شود که وجود دیگران را فراموش میهنگام بازی آن چنان در کار خود غرق می

(. اهمیت و نقش بازی در فرایند آموزش 1394کند که تنهاست )میرزاخانی، احساس می

های ترین و مؤثرترین روشسنین اولیه کودکی طوری است که امروزه بازی جزء اصلی

(. اگر فرایند آموزش و یادگیری به روش بازی 1393آموزش در این مرحله است )جعفری، 

کنند گیرند و دیرتر فراموش میلب را فرا میانجام شود یادگیرندگان بهتر و زودتر مطا

ترین و پرمعناترین فرایند برای یادگیری کودکان (. بازی مهم1390)پویامنش و رمضانی، 

های زندگی کند تا کودکان با هنجارها، مقررات و مهارتهایی را ایجاد میاست وموقعیت

 (.1395ها به وجود آید )مروجی، آشنا شوند و روح سازگاری در آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. jonson 
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ها ها، همگی آنهای آموزشی آنعلیرغم اختالفات فرهنگی در میان کشورها و نظام 

تیلور،  –اند )ایزومی عنوان یک ضرورت در رشد و یادگیری کودکان تشخیص دادهبازی را به

؛ 1999، 2؛ راجرز و ایزومی و تیلور2000، 1؛ کایف و کیبرگ2007راجرز، ساموئلسون؛ 

(. همچنین بسیاری از 2014و  2010اموئلسون، راجرز، لین و لی؛ تیلور، س –ایزومی 

سوری، فروبل، پیاژه، مک میالن، ویگوتسکی( بر نقش متخصصان و مربیان آموزشی )مونته

ترین روش آموزش کودک برای یادگیری درزمینه ترین و اثربخشعنوان عمدهبازی به

؛ 1391زاده نوبریان، ؛ طالب1392اند )کول، ها و موضوعات مختلف تأکید کردهمهارت

ها و (. بازی یکی از مؤلفه1388؛ پیری و ادیب 1395ریزی، سازمان پژوهش و برنامه

ها در نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی است که از گذشته تا امروز از دیدگاه شاخص

. بررسی و فالسفه، مربیان تربیتی و روانشناسان بارها موردپژوهش و گفتمان قرارگرفته است

کننده دو رویکرد نسبت به عمل بازی است، های این سه گروه بیانمطالعه آثار و پژوهش

نگرانه و کارکرد آن است و رویکرد رویکرد کارکردگرایانه که ناظر به هدف بازی، غایت

(. 1392دیده، کند )جهانتبیینی که بیشتر ماهیت و چیستی بازی را تبیین می -توصیفی 

های مختلف و زیادی برای مشخص ساختن ماهیت بازی بیان شده است مالکتعاریف و 

های بیان شده، بازی مفهومی پویا و پیچیده (. علیرغم این تعاریف و مالک1387)عباسی، 

است که تعریف مشترکی که موردپذیرش همه متخصصان باشد از آن ارائه نشده است 

تیلور، لین،  –؛ ایزومی 2012، 6؛ ساراکو9200، 5؛ پلگیرینی2008، 4؛ شیپلی2014، 3)ابری

(. در دنیای آموزش، بازی به علت تعاریف مبهم آن به خصوص وقتی در زمینه 2014لی؛ 

تواند یک مفهوم مبهم باشد. علت خیلی از تعاریف مبهم درباره گیرد، میکالسی قرار می

ح بازی اغلب بازی به این حقیقت مرتبط است که در متون مربوط به رشد کودک اصطال

بندی اشکال زیادی از رفتارهای اجتماعی و غیراجتماعی استفاده شده و به اینکه برای طبقه

 (.2009شود بازی هست یا نه؟ کمتر توجه شده است )پلگیرینی، آیا آنچه انجام می

( بازی را فعالیتی جذاب تعریف 1991) 7تریپ -اسکیل، آلمی، نیکولوپولو، آروین  

(، 1981) 1کنند. سیکز مایلیآن کودکان با شور و شوق در آن شرکت می کند که درمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kieff & Casbergue 

2. Izumi-Taylor, Rogers, Samuelsson, Lin and Lee 
 

3. Eberle 

4. Shipley 

5. Pellegrini 

6. Saracho 
7. Scales & Almy, Nicolopulou and Ervin-Tripp 
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توان رفتار را بدون هراس از ای از زندگی که در آن میعنوان یک زیرمجموعهبازی را به

های ها در زمینهعنوان هر چیزی که بچهعواقب آن تمرین کرد، توصیف کرده است. بازی به

عنوان تعطیلی یا فرصت آزاد تعریف شود، گاهی اوقات بهدهند تعریف میاجتماعی انجام می

 (.2009شده است )پلگیرینی، 

هایی به این ( در بیان مفهوم بازی آن را فرایندی دارای ویژگی1950) 2اریکسون 

کند: انگیزش درونی؛ آزادی در انتخاب؛ استعاری؛ جذاب و درگیر کننده فرد شرح بیان می

عنوان (، بازی را به1977) 3(. گاروی1394نقل از میرزاخانی،  صورت فعال ولذتبخش )بهبه

فعالیتی تعریف کرده بود که: توسط بازیگر به شکل مثبتی ارزشگذاری شده باشد؛ خودانگیز؛ 

 جذاب و روابط سیستماتیکی نسبت به آنچه بازی نیست، داشته باشد.

کند: شرح بیان می ها و عناوینی به این(، بازی را در قالب ویژگی2008شیپلی ) 

ها است ها و چالشها، ترس: گاهی اوقات بازی شامل ناکامی4بخش و مفرحفعالیت لذت

: بازی برای کسی که آن را 5های کلیدی بازی است؛ نمادینبخشی از ویژگیحال لذتبااین

؛ دهنده قابل مشاهده نیستدهد معنایی دارد که این معنا اغلب اوقات برای آموزشانجام می

: بازی فعال مستلزم عمل کردن به اشکال جسمانی، کالمی، تعامل روانی با مواد، 6فعال بودن

حال کند بااین: فرد بازی را آزادانه انتخاب می7ها یا محیط است؛ آزادی انتخابافراد، ایده

ر : یعنی د8امکان دارد به بازی دعوت شود یا او را وادار به انجام بازی بکنند؛ فرایندمحوری

آنکه به هدف یا پایان آن توجه کند؛ توانند به فرایند بازی توجه کنند، بیبازی بازیکنان می

عنوان پاداش بازیکنان به خودشان در نظر گرفته شده خودانگیزشی: خودانگیزشی بازی به

 است.

برای اینکه بتوان فعالیتی را بازی نامید، باید دارای پنج ویژگی اساسی باشد: انگیزه  

(. 2005گریزی، کودک بازیکن اصلی )هیوز، ونی، آزادی انتخاب، خوشایند بودن، واقعیتدر

کند های به این شرح را بیان می(، برای مفهوم بازی مدلی با مؤلفه2012ساراکو )

                                                                                                                   
1. Csikszentmihalyi 

2. Erickson 

3. Garvey 
4. pleasurable-play 
5. symbolic-play 
6. active-play 
7. voluntary-play 

8. process oriented-play 
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، آزادی انتخاب. پیاژه برای 3، انگیزه درونی2سازی احساسات واقعی، شبیه1غیرتوصیفی

کند داشتن هدف ویژه، اختیاری بودن، دلپذیر و یی را بیان میهامفهوم و عمل بازی ویژگی

خوشایند، نداشتن ترتیب و سازمان، از قید کشاکش و پرخاش آزاد است )به نقل از خزاعی 

 (.1392و خزاعی، 

تی بیان تربی( در بیان ماهیت بازی بر مبنای دیدگاه فیلسوفان و مر1392دیده )جهان 

سته ههایی که در سخت گی بیان کرد؛ دسته اول ویژگیبرای ماهیت بازی دودسته ویژ

غاز و آی قطهها نهای ماهوی و چیستی آن هستند. این ویژگیبازی قرار دارند و جزو ویژگی

آزاد،  نونمندییابد، که شامل: قای بازی هستند و اگر نباشند بازی تکوین نمیشروع پدیده

ت و ولی دارای جدیت درونی(، حرک فراخالقی بودن، جدیت )از منظر بیرونی غیرجدی

سته ها که جزو سخت هپویایی، هدفمند بودن و فعالیت بودن است. دسته دوم ویژگی

 بخش آن هستند. ایندهند و قوامنیستند اما مدارهای بیرونی این پدیده را شکل می

رت، بخشند که شامل: هماهنگ با طبیعت و فطها بازی را تداوم و تکرار میویژگی

ندی ملذت وراستا باکمال انسانی، فرای جبر و اختیار ارپذیری، نظم و هماهنگی، همتکر

 است.

های کودکان را از ابعاد و جهات مختلف متخصصان تربیتی و روانشناسان بازی

ند: شناختی، اجتماعی، جسمی، درمانی، آموزشی، تقلیدی، نمادین، ابندی کردهدسته

؛ 1394؛ دیبا واجاری، 1392؛ خزاعی و خزاعی، 1392نمایشی و تخیلی )صمدزاده، 

 (.2014، 6؛ ابری2004، 5؛ استگنتی2013و همکاران،  4؛ رایال1386چای و مطلوبی، فالح

 1560های پرکاربرد و مهم است که در دهه های آموزشی یکی از انواع بازیبازی 

(. 1393عفری، توجه بسیاری از رهبران و مدیران آموزشی را به سوی خود جلب کرد )ج

در  -ای که دارد، جنبه آموزشی و سازندگی نیز دارد کنندهبازی با وجود ماهیت سرگرم

کودکان در فرایند  -برخی موارد اشتغال کودک به بازی بیش از ارزش خواندن کتاب است 

ها و مفاهیم ذهنی جدید و بهتری را های آموزشی، تجارب، مهارتانجام بازی به ویژه بازی

گیرند. در عمل بازی، کودکان مطالب یادگرفتنی را با آرامش و میل و رغبت و بدون میفرا 

(. بازی آموزشی، آن نوع بازی است که 1388گیرند )اعظمی و جعفری، فشار یاد می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nonliterality 

2. Nonliterality 

3. Motivation from within 
4. Ryall 
5. Stagnitti 
6. free play 
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(. تعاریف بازی 1386شود )انگجی و عسگری، منظور دستیابی به هدف یادگیری انجام میبه

دو شکل قطعی از بازی در زمینه آموزشی وجود دارد: بازی متناقض و مبهم هستند، اما 

(. بازی بدون ساختار، 2009)پلگیرینی،  1شدهبدون ساختار، و بازی ساختارمند یا هدایت

کنند آموزان انتخاب میشود و دانشآموزان هدایت میآموز محور است، توسط دانشدانش

(. در بازی ساختاریافته، 2014، لین، لی؛ تیلور -چگونه و چه بازی را انجام دهند )ایزومی 

یعنی فرایند  -شودمربی در مرکز عمل بازی قرار دارد و فرایند بازی توسط او هدایت می

و مربی براساس اهداف برنامه درسی، محتوای علمی و ساختار  -بازی مربی محور است 

؛ به 1388کند )عابدی، گذاری میبازی میزان و راهنمایی و هدایت کودکان را تدوین و پایه

های آموزشی مهم است که مطمئن شد یادگیری و بازی (. در بازی1394نقل از زرین 

شده است. یک بازی آموزشی مؤثر های یادگیری در درون بازی پنهانیکپارچه شده و هدف

باید بتواند جذاب باشد و یادگیرنده را در جریان بازی درگیر کند طوری که انگیزه الزم را 

برای عمل بازی در فراگیران به وجود آورد. همچنین در بازی آموزشی باید بین بازی و 

(. 1394های آموزشی رابطه مشخص و روشن باشد )رستگارپور و مرعشی، هدف

های آموزشی، بیشتر آموزش و یادگیری اهداف برنامه درسی است باوجوداینکه هدف از بازی

هایی (. نظریه1392بودن آن حفظ شود )خزاعی و خزاعی، تا بازی، اما باید جنبه بازی گونه 

کنند خود مستقل از بازی هستند، لذا در آموزش و که از کاربرد بازی در آموزش حمایت می

توان بدون اینکه یادگیرنده را در یک بازی به معنای تام درگیر یادگیری سطوح باالتر می

(. 1389استفاده قرارداد )ارباب و حقانی، های ماهیت بازی را مورد کرد تعدادی از ویژگی

های بازی گروهی و کند. فعالیتبازی توجه فردی و ارزشیابی مداوم هر کودک را تسهیل می

کند، انفرادی بازخوردهای فوری برای مربیان در توجه نشان دادن به هر کودک را فراهم می

ای گی کودک، از اهمیت ویژهای از زندعنوان بخش پذیرفته شده(. بازی به1390)مفیدی، 

عنوان عامل وقت اند؛ و غالباً به بازی بهبه نقش آن پی بردهبرخوردار است. اغلب مردم کمتر 

کودکانی که مشغول تحصیل هستند به وضوح کنند و این نگرش در مورد گذرانی نگاه می

ردن، کودک را از الدین کمتر به این نکته توجه دارند که کم بازی کقابل مشاهده است؛ و

بازی مؤثرترین راه یادگیری برای کودک است و کند. زیرا ها محروم میبسیاری موفقیت

 (.1389شناسی و علوم تربیتی، پذیر نیست )دانشنامه روانجبران آن از طریق دیگر امکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. guided or structured play 
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 پیشینه پژوهش

گرفته است،  های داخلی کمی در این زمینه انجامعلیرغم اهمیت درک مفهوم بازی پژوهش

تواند بر اهمیت ها میهای انجام شده در زمینه بازی در مهدکودکبنابراین توجه به پژوهش

 توان اشاره کرد:این پژوهش بیفزاید؛ در همین راستا می
(، در پژوهشی به تبیین فلسفه بازی در تربیت سازگار با 1391ها )کشاورز و قلی 

اند و بازی را موقعیت تربیتی تی اسالم پرداختهشناخشناختی و معرفتهای انسانآموزه

مناسبی در جهت حفظ عزت و کرامت، ارضای میل ذاتی نیاز به آزادی، ابراز و تخلیه 

بندی صحیح های جمعی و گروهی، شکلاحساسات درونی و هیجانات، یادگیری فعالیت

ها وجه به محدودیتهای درونی و غیره که با تشخصیت و شاکله، تحقق استعدادها و توانایی

(، در پژوهشی به بررسی 1389کنند. قمی )گیرد، تعریف میتوسط مربیان صورت می

مفهوم بازی در فلسفه جدید و معاصر پرداخت. ضمن بیان مفهوم بازی از دیدگاه فیلسوفانی 

ر ای قرادارد که بازی در متن فلسفهمانند کانت، شیلر، ویتگنشتاین، گادامر و نیچه، بیان می

گیرد که تمام قد در برابر متافیزیک ایستاده است و نقش کلیدی در فلسفه جدید و می

(، در پژوهشی به 1367معاصر در فراتر رفتن از متافیزیک و سوبژکتیویسم دارد. باقرزاده )

ها نشان داد از بررسی مفهوم بازی کودکان از دیدگاه مکتب اسالم پرداختند، که یافته

توان شش فصل مشترک را در مورد بازی بیان کرد: ندیشمندان آن میدیدگاه اسالم و ا

غریزی بودن، عاملی مؤثر در یادگیری بهتر، وسیله مهم در آموزش صحیح، افزایش قدرت 

ابتکار و همکاری و خالقیت، مؤثر در ساختار شخصیتی کودک، مؤثر در تربیت جسمانی 

 ها(.)عامل مهم رشد طبیعی اندام
های آموزگاران آمریکایی و ژاپنی از بازی را بررسی (، برداشت2004ران )تیلور و همکا 
اند که با روح کاربردهالفاظی را به« اند که آموزگاران در این دو کشور اند و دریافتهنموده

ها از بازی، با و اینکه ادراکات آن« ی متناسب است زمانه موجود از تکامل آموزش اولیه
ها حاکی از این است که آموزگاران ژاپنی بازی باط است. این یافتهها در ارتفرهنگ آن

گیری برای اند که این امر یک جهتهای کالس درس را پیشنهاد دادهکودکان در محیط
ها به این شکل که همتایان آمریکایی آننیازهای گروهی را انعکاس داده است، درحالی

اند ی قدرت زندگی دریافتهدهندهعنوان بازتابهاند. مربیان ژاپنی بازی کودکان را بنبوده
که مربیان ها(، درحالیهای آنها، امیال و نگرش)پایه و بنیان اساسی احساسات آن

آمریکایی گرایش دارند بازی را با رشد کودک مرتبط بدانند. همچنین از مطالعات دریافته 
های بدون ساختار تر از بازیشده که کودکان ژاپنی نسبت به همتایان آمریکایی خود بیش
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(، یکپارچگی بازی و یادگیری را 2006) 1کنند. جوهانسون و ساموئلسوناستفاده می
اند. مربیان کارآموز ضمن های دوران کودکی را بررسی نمودهعنوان یک کل از برنامهبه

در طول  اند وخدمت، به یکپارچگی بازی با یادگیری در هنگام کار کردن با کودکان پی برده
وتحلیل داده فعل وانفعاالت بین مربیان و کودکان را در سه دسته بیان کردند: فعل تجزیه

های را وانفعاالت کاوشی، رسمی و اثرات متقابل روایتی )داستانی(. تعامالت کاوشی چالش
گیرد، تعامالت روایتی اشاره به تمایل برای ایجاد یک تالش جهت اختراع و نوآوری در بر می

ی وانفعاالت رسمی، تعامالت معموالً به وسیلهشترک بین کودکان و مربیان دارد. در فعلم
پذیرد آموزگاران که در حال تالش برای راهنمایی کودکان به پاسخ صحیح است، صورت می

اند. بندی است که در آن بازی و یادگیری به شدت از هم جدا گشتهو نوعی از دسته
اند: کودکان اد که مربیان سوئدی مفاهیم زیر را از بازی بیان کردهها نشان دهمچنین یافته

گیرند؛ کودکان از طریق بازی آن چیزی را که در کنند یاد میهمیشه زمانی که بازی می
توانند، جنبه یادگیری را در بازی تعریف ها میبندند؛ بچهاند به کار میحال حاضر یاد گرفته

 کنند.
برنامه درسی مهدکودک و تأثیر آن بر »پژوهشی با عنوان ( در 2008) 2جکوبسون 
تواند شود میهای درسی که با تأکید قوی بر بازی تهیه میدهد برنامهنشان می« هامهارت

های اجتماعی و دانشگاهی به افزایش یادگیری و رشد در کودکان و دستیابی به موفقیت
(، با عنوان 1998) 3ه توسط موصل وایتمنجر شود. در تحقیق دیگری به نقل از مفردزاده ک

های های سمبولیک کودک، او را در ناتوانمندیدهد؛ که بازینشان می« های کودکانبازی»
کند تا به شکل خالقانه رشد و نمو کند و فکرهای آزاد و اندیشمندانه جسمی کمک می

ژوهشی به بررسی (، در پ2010(. ایزومی تیلور و همکاران )2009داشته باشد )مفردزاده، 
وتحلیل متحده و سوئد پرداختند که تجزیههای بازی در سه کشور ژاپن، ایاالتدیدگاه

آوری شده از مربیان در این کشورها شش جنبه را در راستای های پیمایشی جمعداده
، منابع و 4معانی و نیز کاربرد بازی به همراه داشته که عبارت است از: فرایند یادگیری

، 9کننده، فعالیت سرگرم8، کار و کودک7، خالقیت6(، توانمندسازی5)احتماالت امکانات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Johansson & Samuelsson 

2. Jakubson 

3. Mosel vait 
4. process of learning 

5. source of possibilities 
6. empowerment 
7. creativity 
8. child’s work 
9. fun activities 
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اند که های عمومی بازی بودهکننده، و خالقیت، جنبهفرآیندهای یادگیری، فعالیت سرگرم
ی اند. آموزگاران ژاپنی و سوئدی بازی را به جنبهها ظاهر شدهدر خالل این تحلیل
ا در مورد مربیان آمریکایی به این شکل نیست. موضوع بازی اند اماحتماالت ارتباط داده

همچون کار کودک در تصورات مربیان آمریکایی و سوئدی نمایان شده است اما در میان 
ی توانمندسازی بازی آموزگاران ژاپنی را از دیگران مربیان ژاپنی نمایان نشده است. جنبه

یشنهاد بازی ساختارمند را برای کودکان متمایز نموده است. آموزگاران ژاپنی و سوئدی پ
اند. ابری ها این پیشنهاد را ندادهاند درحالی که همتایان آمریکایی آنگزارش نموده

(، در پژوهشی به بررسی عناصر بازی جهت دستیابی به یک فلسفه و تعریف برای 2014)
دهد و شش ئه میبازی پرداخت و با در نظر گرفتن ویژگی پویای بازی، تعریفی از آن ارا

گیرد و گیری، لذت، فهم، قدرت و ثبات اساسی برای بازی در نظر میبینی، غافلعنصر پیش
 همچنین به مطالعه در مورد برخی ابعاد عاطفی، فیزیکی و عقالنی بازی پرداخته است.

ر یلی ببا توجه با اهمیت بازی در رشد کودکان، پژوهش حاضر به بحث درباره تحل 

بنی بر های شهر یاسوج پرداخته است، مهای کودکان در مهدکودکر فعالیتنقش بازی د

دکی های اولیه کوه اهمیت سالبها چه جایگاهی دارد. با توجه که بازی در مهدکودکاین

ارد از دهند؟ این موها چقدر به بازی اهمیت میشود که مهدکودکاین سؤال مطرح می

؛ بنابراین هاستگویی بدانر درصدد پاسخجمله مسائل مهمی هستند که پژوهش حاض

 اند از:های پژوهش حاضر عبارتپرسش

 ودکان فضای الزم وجود دارد؟ها برای بازی کآیا در مهدکودک -1

 ؟ن کودکان وسایل و امکانات بازی وجود داردها متناسب با سآیا در مهدکودک -2

 ونه است؟چگ هابندی امکانات و وسایل بازی در مهدکودکاولویت -3

 روش پژوهش

های شهر باشد. جامعه آماری شامل مربیان مهدکودکاین مطالعه یک پژوهش کمی می

عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و از مهدکودک بود، که به 20یاسوج بود، شهر مورد نظر دارای 

، استفاده شد؛ و ابزار به کار گرفته شده، جهت «1ایتصادفی خوشه»گیری روش نمونه

های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی وتحلیل یافتهها پرسشنامه بود. تجزیهری دادهآوجمع

و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cluster Random Sampling 
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های نرمالیتی کولموگروف آمار استنباطی با توجه به نوع متغیرهای موردبررسی از آزمون

مستقل و همچنین آزمون فریدمن  Tونباخ و آزمون تی ))اسمیرنف و آزمون آلفای کر

 استفاده شد.

 آلفای کرونباخ: پایایی پرسشنامه

ها از روایی و پایایی است. ها اجتماعی برخورداری گویهترین نکات در پژوهشیکی از مهم

 های اجتماعی است.چرا که این امر نمایانگر مقبولیت میزان دقت پژوهش
گیری، تا چه حد دارای دقت طرح این سؤال است که ابزار اندازه منظور از پایایی، 

گیری همان گیری پایا است که در صورت تکرار اندازهاست. بنابراین زمانی یک ابزار اندازه

نتایج به دست آید. بدیهی است که هر چه میزان آلفا باالتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر 

 خواهد بود.

 

 
 

 مون پایایی )آلفای کرونباخ((: آز1جدول شماره )

 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 0,71 24 نقش و جایگاه بازی کودکان

 تفسیر توصیفی

ها و مقدار آلفای کل بر طور که از مقدار آلفای تک تک گویهبا توجه به آزمون روایی و همان

( 0,71به مقدار آلفای ) اند و با توجههای مناسب انتخاب شدهآید، سنجش ما از گویهمی

 های تحقیق از روایی باالیی برخوردارند.گویه
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 هایافته

 آمار توصیفی

 های توصیفی: )میانگین(، و )انحراف معیار((: شاخص2جدول شماره )

 سؤال ردیف
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار

1 
های ها اسباب بازیآیا در مهدکودک

 با گروه سنی کودکان وجود دارد؟ متناسب
1 6 3 10 0 10/3 02/1 

2 
هایی به ها اسباب بازیآیا در مهدکودک

 نسبت کودکان در زمان بازی وجود دارد؟
0 5 11 4 0 95/2 686/0 

3 
ها های مختلف در مهدکودکآیا برای بازی

 وسایل و تجهیزات الزم وجود دارد؟
1 3 11 3 2 10/3 968/0 

4 
صرفاً جهت فضای  آیا از حیاط مهدکودک

 شود؟بازی استفاده می
0 1 12 4 3 45/3 826/0 

5 

ها )حیاط( آیا در فضای باز مهدکودک

ای برای بازی با شن در نظر گرفته محوطه

 شده است؟

0 8 6 5 1 95/2 945/0 

6 

ها فضایی برای آیا در حیاط مهدکودک

های حرکتی و توپ بازی بدون هیچ بازی

 محدودیتی در نظر گرفته شده است؟

0 2 4 13 1 65/3 745/0 

7 

هایی که در دسترس کودکان آیا اسباب بازی

-شود در پایان روز شسته میقرار داده می

 شوند؟

1 3 7 3 6 50/3 24/1 

8 

های در دسترس کودک به آیا اسباب بازی

ها را در ای است که کودک نتواند آناندازه

 دهان خود بگذارد؟

0 0 9 9 2 65/3 671/0 

9 

آیا عالئم راهنمایی تصویری جهت اطالع 

های مختلف مهدکودک از رسانی از قسمت

 جمله اتاق بازی وجود دارد؟

0 3 9 4 4 45/3 999/0 

10 

آیا کف اتاق بازی کودکان با کف پوش 

مناسب، تمیز، قابل شستشو و نرم پوشیده 

 شده است؟

0 1 6 9 4 80/3 834/0 

11 
طور مداوم هر روز زمان مشخصی برای هآیا ب

حضور کودکان در فضای باز و سؤال از 
0 7 9 1 3 00/3 03/1 
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 سؤال ردیف
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار

هایی کودکان هنگام بازی در مورد انواع بازی

 دهند وجود دارد؟که روزانه انجام می

12 

آیا جهت تقویت ادراک و تجسم فضایی و 

هایی وجود پرورش خالقیت اسباب بازی

 دارد؟

0 4 5 4 7 70/3 17/1 

13 

قدر باالتر از زمین آیا محل بازی با شن آن

است که در معرض نور مستقیم واقع شده 

 باشد؟

0 3 6 8 3 55/3 945/0 

14 

ی شن بازی بعد از بازی به نحوی آیا محوطه

شود که از آلوده شدن توسط پوشیده می

 حیوانات محفوظ بماند؟

0 1 6 7 6 90/3 912/0 

15 

شن بازی وسایل مربوط به ی آیا در محوطه

شن بازی نظیر سطل، بیلچه، لگن وجود 

 دارد؟

0 1 7 7 5 80/3 894/0 

16 

آیا مؤسس یا مدیر، مربی و سایر پرسنل 

شناسی بازی مهدکودک در ارتباط با روان

 شناسند؟ای میتاکنون کتاب یا مقاله

0 6 12 1 1 85/2 745/0 

17 

 های نمایشی )نقش بازیآیا برای بازی

-کردن( وسایل و تجهیزات الزم و پوشش

 های مناسب با مشاغل مهیا شده است؟

0 3 7 4 6 65/3 09/1 

18 

ها و دیگر مواد آموزشی در آیا اسباب بازی

ها راحتی به آنمحلی که کودکان بتوانند به

های آزاد دسترسی داشته باشند در بازی

 قرار داده شده است؟

0 3 8 4 5 55/3 05/1 

19 

ها و پوسترهای روی دیوار تصاویر، نقاشیآیا 

اتاق بازی و فضای باز مهدکودک برای 

 باشد؟کودک ترسناک می

0 5 8 3 4 30/3 08/1 

20 
آیا در هنگام بازی خود مربی مهدکودک با 

 کند؟کودکان بازی می
0 2 11 3 4 45/3 945/0 

21 

آیا برای کودکان بعد از بازی محلی به شکل 

حت و نشستن وجود نیمکت جهت استرا

 دارد؟

0 0 0 0 20 5 0 

 754/0 60/3 2 9 8 1 0آیا در فضای باز مهدکودک )حیاط( حداقل  22



 
 
 

 

 
 

 
 اهکودکان در مهدکودک هایتیدر فعال یباز گاهیاز نقش و جا یابیبر ارزش یلیتحل

 
 

57 
 

 سؤال ردیف
خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 

 خوب
 میانگین

انحراف 

 معیار

ی بازی متنوع مثل سرسره و دو نوع وسیله

 تاب و االکلنگ سالم و ایمن وجود دارد؟

23 
های ها انواع مختلف بازیآیا در مهدکودک

 شود؟گروهی آموزش داده می
0 2 7 8 3 60/3 883/0 

24 
های ها انواع مختلف بازیآیا در مهدکودک

 شود؟انفرادی آموزش داده می
0 1 5 10 4 85/3 813/0 

با توجه به آزمون تفسیری فوق؛ در تمامی سؤاالت تحقیق پاسخگویان بر نقش بازی به 

سه اند بجز در ها در طیف لیکرت را پاسخ گفتهیا همان حد متوسط پاسخ 3میزان باالتر از 

هایی به نسبت کودکان در زمان بازی وجود ها اسباب بازیآیتم و سؤال آیا در مهدکودک

ای برای بازی با شن ها )حیاط( محوطهو آیا در فضای باز مهدکودک 95/2دارد با میانگین 

و آیا مؤسس یا مدیر، مربی و سایر پرسنل  95/2در نظر گرفته شده است؟ با میانگین 

شناسند؟ با میانگین ای میشناسی بازی تاکنون کتاب یا مقالهط با روانمهدکودک در ارتبا

و پاسخگویان معتقدند که نقش بازی در  3در بقیه سؤاالت میانگین باالتر از میانگین  85/2

های مطرح شده باالتر از حد متوسط است؛ و در تمامی سؤاالت با میزان پراکندگی مؤلفه

 بر تأیید نقش بازی دارند.کم نشان از اتفاق نظر عمومی 

 آمار استنباطی

در سطح آمار استنباطی با توجه به نوع متغیرهای موردبررسی از آزمون نرمالیتی  

کولموگراوو اسمیرانوو و آزمون آلفای کرونباخ و آزمون تی مستقل و همچنین آزمون 

 فریدمن استفاده شده است.

وف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن (: آمار استنباطی؛ آزمون کولموگر3جدول شماره )

 توزیع متغیرهای پژوهش

میزان کولموگراوو  متغیر

 اسمیرانوو

سطح معناداری آزمون کولموگروف 

نقش و جایگاه بازی  اسمیرنف

 کودکان

493/0 968/0 

این آزمون به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعی نظری )مورد  

ای پرداخته است. به عبارتی در این آزمون، توزیع یک صفت در متغیر رتبه انتظار( در یک
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شود. چنانچه سطح یک نمونه با توزیعی که برای آن در جامعه مفروض است مقایسه می

توان استنباط نمود که توزیع نرمال است؛ تر باشد میبزرگ 05/0معناداری در این آزمون از 

های پارامتریک استفاده شود. با توجه به آزمون فوق و ونتوان در این پژوهش از آزمو می

توان استنباط نمود که است، می 05/0سطح معناداری متغیر این تحقیق که بیشتر از 

توان از آزمون تی تک متغیره برای این کنند؛ بنابراین میمتغیرها از توزیع نرمال پیروی می

 تحقیق استفاده نمود.

 ( تک متغیرهTتی )(: آزمون 4جدول شماره )

 هاگروه
میانگین 

 اکتسابی

میانگین 

 مفروض

انحراف 

 استاندارد

نمره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

فرض 

 پذیرفته

نقش و 

جایگاه 

بازی 

 کودکان

52/3 3 331/0 99/6 19 0001/0 1H 

ن باشد و ایمی 0001/0یا سطح معناداری برابر با  sigبا توجه به آزمون فوق، چون مقدار  

( = میانگین meanشود و تر است، بنابراین فرضیه فوق تأیید میکوچک 05/0مقدار از 

باشد یا نه؟( مقدار میانگین دهد که صحت سطح معناداری قابل تأیید مینمونه نشان می

باشد که این مقدار از میانگین مفروض یا همان حد متوسط جامعه می 52/3نمونه برابر با 

توان نتیجه گرفت که نقش و جایگاه بازی کودکان در تر است، پس میباشد باالمی 3که 

 باشد.های مورد مطالعه یاسوج باالتر از حد متوسط میمهدکودک

 (: بررسی آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه میانگین نقش بازی کودکان5جدول شماره )

 متغیر موردبررسی
میانگین 

 رتبه

کای 

 اسکوار

درجه 

 آزادی

سطح 

 ریمعنادا

رد یا تأیید 

 فرضیه

ارزشیابی نقش بازی 

 کودکان
15/1 

8/9 1 002/0 
 1Hتأیید فرض 

 0Hرد فرض 
 85/1 مهدکودک

شود که میزان کای اسکوار در آزمون تفسیر با توجه به آزمون فریدمن فوق؛ مشاهده می 

-یکمتر م 05/0داری باشد و از سطح معنیمی 002/0داری و سطح معنی 8/9فریدمن 
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توان نتیجه گرفت که ارزشیابی از نقش و شود و میباشد بنابراین؛ فرضیه فوق تأیید می

 باشد.های شهر یاسوج تا حدودی متفاوت میجایگاه بازی کودکان در مهدکودک

 گیریبحث و نتیجه

ی مهدکودک ارائه گردید، نتیجه با توجه به مطالبی که درباره اهمیت بازی در دوره 

طور قطع و یقین روش بازی است چرا روش اصلی و اساسی در مهدکودک به گیریم کهمی

ای مداوم برای ها انگیزهسازد و در آنبخش میکـه بازی یادگیری را برای کودکان لذت

آورد. در دنیای امروز بازی نوعی از بیان ای به وجود میمدرسه رفتن و یادگیرهای مدرسه

توان گفت محتوای بازی انتخابی کودکان واقع میهای درونی کودک است و در خواست

کند تا مشکالت عاطفی و روانی هاست. کودک سعی میاغلب انعکاسی از خواست درونی آن

ها دریابد. کودک در حلی برای غلبه بر آنخود را در بازی منعکس کند و سپس راه

تردیدهای خود را  ها وای طبیعی عواطف، احساسات، ترسعنوان وسیلههای خود بهبازی

ای برای برقراری ارتباط واقعی کودک با دنیای دارد. بیان حاالت درونی خود وسیلهبیان می

ها، ها، ترسها، ناامنیها، ناکامیبیرونی است. کودک از طریق بازی عالقه و خشم، تنش

نوعی آرامش عاطفی دست گذارد و از این طریق بههای خود را به نمایش میآشفتگی

های بازیشان چگونه زندگی (. کودکان در لحظه لحظه2009و همکاران،  1یابد( نانینمی

آموزند و در هر شکلی از بازی منافع ویژه خود را دارد بازی قدرت تمرکز کردن را می

کند و مهارت کالمی را در ی لغات او را گسترده میدهد. دایرهکودکان را افزایش می

گیرند صبر را حین بازی کودکان رعایت نظم و انضباط را یاد می کند درکودکان تقویت می

آموزند. دنیای تخیالت و کنند رعایت نوبت و رقابت درست را میبا آرامش و لذت تجربه می

کنند احساسات و عواطف های مختلفی را تمرین میبخشند نقشخالقیت خود را وسعت می

کنند بازی نه تنها در زندگی اجتماعی کودک می آموزند و زندگی را تجربهها را میآن نقش

های مختلف وجود خود کند درحین بازی با جنبهبسیار تأثیرگذار است به کودک کمک می

ها را در کند و آناخالقیات و عواطف کودک را دگرگون می –آشنا شود. بازی ذهنیات 

ست کودک با نشاط و کند. در واقع بازی الفبای زندگی امسیر رشد و سالمت تقویت می

 ی فردا است.بزرگسال و سرزنده –سالمت امروز 
 95/2، 95/2های ها نشان داد که به جزء در سه آیتم )سؤال( با میانگینبنابراین یافته

و پاسخگویان معتقد بودند که نقش و  3، در بقیه سؤاالت میانگین باالتر از میانگین 85/2و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nanine 
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شده باالتر از حد متوسط است؛ و در تمامی سؤاالت با های مطرح جایگاه بازی در مؤلفه

میزان پراکندگی کم نشان از اتفاق نظر عمومی بر تأیید نقش و جایگاه بازی در 

در نظر گرفته شده  05/0ها دارند. همچنین از آنجائی که سطح معناداری آزمون مهدکودک

بود،  05/0ق که بیشتر از بود، و با توجه به آزمون و سطح معناداری متغیرهای این تحقی

کنند؛ و چون مقدار میانگین نمونه نتیجه گرفته شد که متغیرها از توزیع نرمال پیروی می

بود و  3بود، و این مقدار از میانگین مفروض یا همان حد متوسط جامعه که  52/3برابر با 

و سطح  8/9باالتر بود؛ و آزمون فریدمن نشان داد که میزان کای اسکوار در آزمون 

باشد، بنابراین فرضیه کمتر می 05/0داری باشد و از سطح معنیمی 002/0داری معنی

های باالتر شود که نقش و جایگاه بازی کودکان در مهدکودکتأیید شد؛ و نتیجه گرفته می

 باشد.از حد متوسط می

غلب باشد؛ و بازی اکه بازی بهترین حالت برای کودکان جهت یادگیری میازآنجایی

استفاده آگاهانه از بازی برای بهبود »نیاز برای یادگیری موردتوجه است: عنوان یک پیشبه

بازی «. دبستانی ارائه شودهای پیشرشد و یادگیری هرکدام از افراد اغلب باید در فعالیت

شوند، یاد ها از طریق بازی سرگرم میدهد. آنبخش مهمی از زندگی کودکان را تشکیل می

آموزند و فرصت شناخت دنیای پیرامونشان را کنند، رفتارهای جدید میرند، رشد میگیمی

 کنند.کسب می

های متخصصانی همچون جانسون و بنابراین نتایج این پژوهش از بازی با دیدگاه

(؛ باقرزاده 1391ها )(؛ کشاورز و قلی1388(، اعظمی و جعفری )2005همکاران )

(؛ اسکیل و 2010(؛ ایزومی تیلور و همکاران )2006ون )(؛ جوهانسون و ساموئلس1367)

(؛ 1977(؛ گاروی )1394؛ به نقل از میرزاخانی، 1950(؛ اریکسون )1991همکاران )

(؛ 1392دیده )(؛ جهان1390؛ به نقل از هیوز، 1983(؛ روبین و همکاران )2008شیپلی )

یت، جایگاه و نقش بازی در (؛ در زمینه اهم2014(؛ ابری )2010ایزومی و تیلو همکاران )

 باشد.ها همسو میمهدکودک

های مختلف و سازی امکانات و وسایل آموزشی و ارائه بازیتوانیم با فراهمبنابراین می

ها را برای زندگی بهتر و ها کمک کرده و آنمتناوب برای کودکان به رشد شخصیت آن

 سالی آماده کنیم.شادتر در بزرگ
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. مجله ایرانی انکولوژی استفاده از بازی در تدریس(. 1389ید و حقانی، فریبا )اربابی، فرش

 .1296 – 1302(: 5)10نامه توسعه آموزش(، آموزش در علوم پزشکی )ویژه
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 .9 – 30(: 2) 1رفتاری، 

تهران: انتشارات  بازی و تأثیر آن در رشد کودک.(. 1386انگجی، لیلی و عسگری، عزیزه )

 طراحان ایماژ.

نامه کارشناسی پایان بازی کودکان از دیدگاه مکتب اسالم.(. 1367باقرزاده، فضل اله )

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

بررسی تأثیر بازی در میزان یادگیری درس (. 1390جعفر و رمضانی، راضیه ) پویامنش،
ی (، ویژه163، )پیاپی 4مجله معرفت، سال بیستم، شماره  ریاضی دوره ابتدایی.

 شناسی.روان

 های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی.تأثیر بازی(. 1393جعفری، علیرضا )

 .33 – 71(: 85)10ی شناسی کاربردفصلنامه روان

 تبیین ماهیت بازی و آموزش مفاهیم اجتماعی از طریق آن.(. 1392دیده، زکیه )جهان

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان

 تهران: ارجمند. بازی و رشد و تکامل من.(. 1392خزاعی، سهیال و خزاعی، سعید )

و نقش آن در رشد شخصیت کودکان: ازی (. ب1389شناسی و علوم تربیتی )دانشنامه روان
 پایگاه علمی، خبری، آموزشی و تحصیالت تکمیلی )میگنا(.

 . تهران: آوای نور.درمانی و مشاوره کودکبازی(. 1394دیبا و اجاری، مریم )

اثربخشی بازی و قصه (. 1392رادبخش، ناهید؛ محمدفر، محمدعلی؛ کیان ارثی، فرحناز )
فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره  ان،گویی بر افزایش خالقیت کودک

 .177 – 194؛ صص 4دوم، شماره 

های آموزشی محقق ساخته و تأثیر بازی(. 1394رستگارپور، حسن و مرعشی، پوپک )
 .1 – 10(: 4)1. نشریه علمی پژوهش در آموزش، ای بر یادگیری شیمیرایانه

بازی بر خالقیت و مهارت های اسبابانههای خاثربخشی برنامه(. 1394زرین، طیبه )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان اجتماعی کودکان پایه اول ابتدایی.
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تهران:  .210311 –دانش فنی پایه (. 1395ریزی آموزشی. )سازمان پژوهش و برنامه

 های درسی ایران.انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و دک، زندگی و آینده اوست. بازی کو(. 1395سالمت، ندا )

 .31(: 3)7رسانی رشد آموزش پیش دبستانی، اطالع

های اجتماعی های حرکتی گروهی بر مهارتبررسی اثربخشی بازی(. 1392صمدزاده، صبا )
نامه کارشناسی ارشد، پایان سال. 7تا  3کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده 

 دانشگاه تهران.

تهران: انتشارات دانشگاه جامع  تعلیم و تربیت کودک.(. 1391زاده نوبریان، محسن )لبطا

 علمی و کاربردی.

نامه پایان ای با سالمت روان نوجوانان.های رایانهرابطه بازی(. 1387عباسی، غالمعباس )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

نقد و بررسی الگوی برنامه (. 1392) علوی لنگرودی، سیدکاظم؛ کریمی، بهنام؛ نیک، اقبال
همایش ملی تغییر برنامه درسی  درسی دوره پیش از دبستان )مطالعه موردی(.

دانشگاه  –بیرجند  –سفندماه  15و  14های تحصیلی آموزش وپرورش دوره

 بیرجند.

تهران: انتشارات یادگیری از طریق بازی. (. 1386چای، سیدرضا و مطلوبی، طیبه )فالح

 ن اولیاء و مربیان.انجم

مفهوم بازی در فلسفه جدید و معاصر بررسی مفهوم بازی در (. 1389قمی، محمدباقر )
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان فلسفه کانت، شیلر، نیچه، ویتگنشتاین و گادامر.

 تهران.

ی، فصلنامه آموزش وپرورش پیش از دبستان.اهداف آموزش(. 1395کامیابی املشی، ماهرخ )

 .52 – 54(: 1)8رسانی رشد آموزش پیش دبستانی، تحلیلی و اطالع

های تبیین فلسفه بازی در تربیت سازگار با آموزه(. 1391ها، فاطمه )کشاورز، سوسن و قلی
 تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. شناختی اسالم.شناختی و معرفتانسان

: ترجمه؛ فرخنده، وره پیش از دبستانوپرورش در دبرنامه آموزش(. 1390کول، ونیتا )

 مفیدی، تهران، سمت.

ترجمه فرخنده  برنامه آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان.(. 1392کول، ونیتا )

 مفیدی، تهران: انتشارات سمت.
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فصلنامه  شوند؟.ها با آموزش الفبا نابغه میپیش دبستانی(. 1395مجدفر، مرتضی )
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