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 ی مهربانبه نام خدا

 14014نشریه شمارۀ 

 ها بازی ها و اسباب سرگرمی بندی دسته
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هادربسانشدنیاست.هرروزبرتنوعودرهمتنیددییررهدهبد ررسدریر یبازیکاریبسدشواروایبندیاسبابدسته

بندیاید اندواعمز دونوهااهدایبرایدستهکانونپرورشفکریکودکانونوجوانهایچندسالهشود.کوششجهانا روزاف ون ی

بسیاریرابهدنبالداشتهاست.

های وجوددرجهاندرانجم هاو حافل ختلفتفاوتهاوشباهتهایبسیاردارد.یاهیبراساسنوعجنسبندیدسته

بازیویاهیهمبرحسببازارهدایحودوروتولیدشدهیاهیبراساسهدفبازی،یاهیبراساسهدفیادییریوسازندهبودناسباب

بازیهادستهبندی یشوند.شرایطسنیاسباب

 نظدورکانوندستهبندیجدیدهودرابراساساهدافسازنده)بریرفتهازفلسفهسازندهیراییروانشناهتیوشدناهتی بده

سهولتدرارائهم اروتحلیلفواهایرلمیدرپنجبخشارائهکردهاست.

یرهواهدشد.زودیدستخوشتغیبرکسیپوشیدهنیستکهای دستهبندینی هالیازایرادنبودهوبه

ا ابهسبب

 شناهتبازارهاوررهههایبروزوظهوراسباببازی

 شرکتدرجشنوارهها

 ثبتم ارهابه نظوردریافتهالها

 تاکیدبرقوایشناهتی وردتقویت

ای دستهبندیتاکنون وردتوافقکانونوتولیدکنندیاندرارتباطبامنبودهاست.

شدهبازیدرهمی پنجدستهداوریدربخشطراحیاسباب 1399)بازیرقابتیششمی جشنواره لیاسبابطور ثالبخشبه

.است

 بندی پنجگانهستهد -2

 پنج دسته به شرح زیر هستند:

 )روان( ذهن و تفکرقوای های سازنده  الف/ سرگرمی

  ذهنی و تفکری فرد سروکار دارد. های شناختی، کارگیری مهارت هایی که با تقویت و به بازی شامل اسباب

تصاورات، ادرا،، تفکار،  ،یاریاسات کاه شاامل هوشا یفکار یهاا ییاز توانا ی: عقل(، مجموعه ایذهن )به عرب

 نن را وواود تواناا شاود یقضاوت، زبان و حافظه م
 

. ذهان کنناد یما فیاتعر شاهیباودن و اند اریهوشا ییو معماًو
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پردازش احساساات و عوافاف را برعهاده دارد کاه  تیاست و مسئول یو قدردان صیقدرت تصور، تشخ رندهیدربرگ

 1.شود یمنجر به عملکرد و نوع رفتار افراد م

ها است که به هر ترتیب با ذهن  های سازنده قوای ذهن و تفکر مجموعه ای از سرگرمی مقصود از سرگرمی

 و قوای تفکر در ارتباط باشد و محرک تقویت آن باشد.

 )تن( و حرکتی یحسقوای های سازنده  ب/ سرگرمی

 های حرکتی است.  هایی که به دنبال تقویت حواس پنجگانه یا اندام بازی شامل اسباب

و  یینایب ،ییچشا ،ییایشود. ًمسه، بو یم فردحواس  کیاست که باعث تحر یتیشامل هر فعال یحس یباز

ننها را  یعیکرده و به فور فب کیاکتشاف را در کودکان تحر لیم ،یحس یهاتیدسته هستند. فعال نیاز ا ییشنوا

 کنند. یم قیتشو یبررس و قیتحق ت،یخالق ،یدر هنگام باز یبه کشف و استفاده از قواعد علم

و  یاوتماع ،یسالمت وسمان ،یسازگار یاصل یها از مؤلفه یحرکت-یحس ییتحول، رشد بهنجار توانا ندیدر فرن

کود، را فراهم کرده و باعث  یاز سو طیمح یکار دست ییمهارت توانا نیا د؛ین یم حساب به یرشد شناخت

 2.شود یو همساًن م طیبا مح یو تعامل کاف یهوش یها تیظرف شیافزا

های حرکتی )عضالت و اسکلت استخوانی( کودکان نیز از فریق همین دست بازی دستخوش تحریک و  اندام

 تقویت خواهد شد. 

ها است که به هرر ترتیرب برا  ای از سرگرمی مجموعه حسی و حرکتیهای سازنده قوای  مقصود از سرگرمی

 در ارتباط باشد و محرک تقویت آن باشد. های حرکتی حواس چندگانه و اندام

 (3های جدی ی )بازیو آموزش ها های سازنده مهارت ج/ سرگرمی

دانیم البته می راستای تقویت مهارت و نموزش بازیکنان است. هایی که به دنبال هدفی ودی در بازی شامل اسباب

 ند.ها همیشه ودی هست که بازی

 ایدر،  ب،یمووود به ترت اینو  یها انتخاب ای ها یاست که با نن، دانش، رفتارها، توانمند یکارکرد ،یریادگی

رفتار نسبت به  ای کردیها، عمق دانش، رو داده بیبالقوه در ترک رییتغ کیبه  دیکه شا شوند، یو اصالح م تیتقو

 4نوع و گسترٔه تجارب منجر شود.

های یادگیری بازی است و این  ترین روش دانیم یکی از ودی ها دارای هدف درخود هستند اما می با اینکه بازی

 شوند.  ها تسهیل می مهم از فریق اسباب بازی

 گیرد. است که فرد یادمیها و اصولی  ها، مفاهیم، مهارت در اینجا مقصود از یادگیری همه انواع نگرش

ترتیب هدف ها است که به هر  ای از سرگرمی مجموعه ها و آموزشی مهارتهای سازنده  مقصود از سرگرمی

 صورت مستقیم و نه ضمنی حصول یکی از انواع یادگیری شود. از طراحی آنها به

 سازی دنیای واقعی های شبیه د/ سرگرمی

 ها صورت ابزار یا روایتدنیای واقعی بههای سازنده بازنفرینی  شامل سرگرمی

دهنده است، که نشان ستمیس کی ای ند،یفرا ات،یعمل کی یبیتقر دی( تقلsimulation: یسی)به انگل یساز هیشب

های موقتی  های شبیه سازی دنیای واقعی، فضای فائق نمده به ناتوانی بازی .باشد یعملکرد نن در فول زمان م

                                                           
1
 Mind – definition of mind in English | Oxford Dictionaries (2017) 

2
 Nemati S, Motamed N, Sharifi A. (2016) 
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 serius games 
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 Gross, R. (2012) 
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هزینه تر و با مقاومت کمتر تن و روان برای رویارویی با  کودکان و بزرگساًن است. ننجا که رویارویی با هر پدیده کم

شده قابل انتقال به سازی  های کسب شده کاذب در دنیای شبیه های دنیای واقعی است. به زودی توانایی چالش

 کننده قوه خیال، وهم و تجسم است. ها تقویت دنیای واقعی هستند در عین اینکه این بازی

ترتیب بخشری ها است که به هر  ای از سرگرمی مجموعه سازی دنیای واقعی شبیههای  مقصود از سرگرمی

 کرده باشد.ها بازسازی  ها یا روایت از دنیای واقعی را به صورت ابزارها، شخصیت

 ها و جورچین ای  های سازه ه/ سرگرمی

 کند. های تفکر و حسی و حرکتی را توامان درگیر می های سازنده که مهارت شامل سرگرمی

ها از نن  سازه ها و دست بازی ها، اسباب های ساختنی بالمنازع باشد. این سرگرمی بازی شاید امپرافوری اسباب

کشند. تقویت کننده  های حسی حرکتی توامان به چالش می های تفکر و روان را در کنار مهارت وهت که مهارت

توان گفت هنگام ساختن یک  ختی میقوای انسانی در سطوح باًتر همچون خالقیت و ترکیب هستند. به س

شود.  سازه یا خلق یک کاردستی هماهنگی تن و روان چگونه محقق شده و یکی چگونه مووب تقویت دیگری می

 موقعیت خود نسبت به بازی است.ترین  در چنین نوع سرگرمی فرد در فعال

های ساختنی با الگو(  بازی )اسبابها  های ساختنی بدون الگو( و وورچین بازی ها )اسباب دو دسته بزرگ سازه

 ها هستند. بازی شامل این دسته از اسباب

ترتیرب سراخت ها اسرت کره بره هرر  ای از سرگرمی مجموعه ها ای و جورچین سازههای  مقصود از سرگرمی

 کند. شناختی ذهن را از طریق انجام دادن تحریک و تقویت می
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 بازی دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 

 

 

 

 

 


