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چكیده

هدف از نگارش این مقاله دست یابی به افق های اثرگذاری بازی های نمایشی در رشد 
و تربیت انسان است. طبقه بندی و کاوش در هدف های آشکار و پنهان بازی های نمایشی 
که طراحی و اجرای هدفمند این بازی ها را از سوی مربی امکا ن پذیر می سازد. پژوهشگر 
در این مقاله 15 هدف کلی تربیت فردریک مایر1 که جنبه های مختلف فردی و اجتماعی 
انسان را شامل می شود، الگو قرار داده که تعداد 13 عدد از این هدف ها با بررسی بازی های 
نمایشی، چگونگی طراحی و اجرای آن ها و نظری که مولفان آن ها دارند در مجموعه ی 
بازی های نمایشی دیده شد. دو هدف تربیتی »ارج نهادن به ارزش های معنوی و اخالقی« 
و »کارآمدی شغلی« از مجموعه هدف های تربیت مایر در بازی های نمایشی مشاهده نشد 
و به اثبات نرسید. نتایج به دست  آمده نشان می دهد بازی های نمایشی دارای اهدافی روشن 
در تربیت هستند و با شکل جذاب و منحصر به فردی که دارند می توانند در قالب یک 
برنامه ی آموزشی هدفمند در آموزش و پرورش کشور استفاده شوند. بنابراین سوال اصلی 
این پژوهش عبارت است از: چگونه می توان با دسته بندی  و استفاده از بازی های نمایشی 

به اهداف آموزشی و تربیتی دست یافت؟

واژگان کلیدی: اهداف تربیتی، اهداف آموزشی، بازی های  نمایشی، کودک، رشد، تربیت
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درآمد و پیشینه
فواید  روان شناسان  دارند.  مستقیم  تاثیر  افراد  عملکرد  و  رشد  بر  نمایشی  بازی های 
مختلفی برای این دسته از بازی ها بیان کرده اند که به طور کلی می توان آن ها را در سه حیطه 
عاطفی، ذهنی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد )هیوز، 1384: 150(. گستره ای که تحت 
تاثیر این دسته از بازی ها قرار می گیرد آن چنان وسیع است که مربی برای انتخاب و اجرای 
بازی مورد نظر خود در کالس با سوال های فراوانی روبه رو می شود که یکی از مهم ترین 
و اساسی ترین آن ها این است که کدام بازی برای کدام هدف انتخاب شود؟ هدف هایی که 
اگر به خوبی شناخته و تشخیص داده نشوند و در ارتباط با نیاز شرکت کنندگان در بازی 

نباشد، شکست کالس تئاتر را به همراه دارد.
محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که اهداف تربیت چگونه 
در بازی های نمایشی ظاهر می شوند؟ آیا می توان بازی های نمایشی را به لحاظ محتوا و در 
مقایسه با هدف های کلی تربیت، دسته بندی کرد؟ آیا این بازی ها به روشنی و به اندازه ی 
دیگر  کنار  در  یا  تنهایی  به  تا  هستند  تربیت  کلی  با هدف های  هماهنگ  و  کافی هم سو 
برنامه ها در سیستم آموزش و پرورش کشور استفاده شوند؟ مجموعه ی این سوال ها دلیل 

و انگیزه ی اصلی برای نگارش این مقاله است.
اکثر پژوهش های این حوزه توسط پژوهشگران علوم روان شناسی و با هدف تشخیص 
اثرگذاری بازی های نمایشی بر جنبه ی خاصی از افراد انجام گرفته که این موضوع باعث 
مغفول ماندن بخش های مهمی از قابلیت ها و کارکردهای این بازی ها شده است. بنابراین 
در  ویژه  به  تئاتر  به  پرورش  و  آموزش  عالقه ی  از  بیشتری  نشانه  های  که  شرایطی  در 
کتاب های درسی دیده می شود، لزوم افزایش کمی و کیفی پژوهش ها و فعالیت های مربوط 
به بازی های نمایشی بیش از گذشته احساس می شود. پژوهشگر به همین دلیل در اولین 
قدم 15 هدف کلی تربیت فردریک مایر را مبنای تطبیق و مقایسه قرار داده است تا از 
پرداختن به حاشیه ها براساس یافته های روانشناختی جلوگیری کند. همچنین برای سنجش 
اعتبار اهداف مطرح شده از سوی مایر، این اهداف با آرای متفکران بزرگ علوم تربیتی 
مورد آزمون قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش تالش می کند هدف های تربیتی پنهان در 
بازی های نمایشی را در مقایسه با هدف های کلی تربیت، شناسایی و تحلیل کند تا بار دیگر 
بر لزوم توجه به تئاتر در عرصه های مختلف به ویژه در آموزش و پرورش تاکید شده باشد.
توجه  مورد  نمونه ها  دیگر  میان  از  دلیل  این  به  مایر  فردریک  تربیتی  هدف های 
قرارگرفته اند که با برنامه های آموزشی هماهنگی الزم و کافی دارند: »یک برنامه ی آموزشی 
خوب، یک برنامه ی متغیر است که ارزش ها در آن شناخته شده، اهداف منعطفی دارد، 
مشارکت افراد را جلب می کند به تفاوت  ها در تفکرات و متدهای آموزشی اجازه ی بروز 
می دهد و کل زندگی مدرسه را نشان می دهد« )دودلی و دیگران، 314:1963(. بنابراین 
دلیل مورد توجه قرار گرفتن ارزش ها در اهداف تربیتی فردریک مایر، انعطاف پذیری شان، 
وجود زمینه های فلسفی مختلف در آن ها و داشتن جامعیت الزم است. عالوه بر این »سه 
برنامه ی  یک  در  یکپارچه  به شکل  که  ارزش  و  مهارت  دانش،  یادگیری  وسیع  حوزه ی 
در   )7  :2016 )استابک،  می شوند«  دانش آموز  توسعه ی  و  رشد  باعث  خوب،  آموزشی 
و  مهارت  دانش،  از  مقصود  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  مایر  فردریک  تربیتی  هدف های 

ارزش عبارت است از:
»دانش: زمانی که در یک مفهوم خاص به کار می رود و در مقابل ارزش و مهارت 
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قرار می گیرد، اشاره به محتوای دانش یا گزاره ی دانش دارد. برای مثال: دانش تئوری و 
دانش تجربی... مهارت: مهارت ها به دانش عملی اشاره دارند. برای مثال: مهارت شناختی 
و غیرشناختی... ارزش: ارزش ها به دانش جهت گیری شده اشاره دارند. برای مثال شامل: 

نگرش ها )که نتیجه ی ارزش هایی هستند که ما داریم(، حالت اخالقی و...« )همان(
بنابراین و باتوجه به ویژگی های یک برنامه ی آموزشی خوب، هدف های کلی تربیت 
فردریک مایر برای بررسی بازی های نمایشی در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند.

روش و گستره ی پژوهش
روش پژوهش در این مقاله توصیفی است و با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی محتوای 
بازی های نمایشی ابداع شده از سوی مربیان تئاتر، اهداف تربیتی پنهان در آن ها کشف و 
تحلیل می شود. بی تردید مطالعات ذکر شده براساس تجربیات عینی و عملی دیگران انجام 
گرفته است اما پژوهشگران در این مرحله با بررسی یافته های عملی دیگران و دسته بندی 
پژوهش  کرده اند.  دنبال  را  خود  رویکرد  مشخص،  فرضیه ی  و  تعریف  با  موجود  موارد 
حاضر جنبه ای کاربردی دارد و به مربیان و عالقه مندان بازی های نمایشی در انتخاب و 

اجرای هدفمند این بازی ها در کالس کمک می کند.
بازی های نمایشی به آن دسته از بازی هایی گفته می شود که کودکان به صورت انفرادی 

و جمعی انجام می دهند و در آن ها عناصر هنر نمایش دیده می شود. 
»هر قدر این عناصر در این گونه بازی ها یافت شود، آن بازی بیشتر نمایشی است و 
هر قدر عناصر نمایشی در آن ها کمتر دیده شود، آن بازی کمتر نمایشی است. بازی های 
نمایشی کودکان نخست از سه سالگی به صورت انفرادی است و سپس به تدریج شکل 

گروهی پیدا می کند« )نائینی داورانی، 1394: 55(.
طبق این تعریف، بازی های نمایشی گستره ی وسیعی از بازی ها را شامل می شود که 
پژوهشگر برای حفظ ویژگی علمی این پژوهش و ارزشمندی آن، تنها دسته ی معینی از 

این بازی ها را مورد مطالعه قرار می دهد.
بازی های نمایشی ذکر شده در این پژوهش چند ویژگی مشترک دارند. همانطور که 
از عنوان پژوهش برمی آید، منظور از »هدف های تربیت در بازی های نمایشی«، هدف های 
نیاز  به  توجه  با  تسهیل گر  و  مربی  که  هدف هایی  است؛  شده  تعیین  قبل  از  و  مشخص 
مخاطبان خود برای داشتن یک کالس بانشاط و موفق برمی گزیند و برای رسیدن به آن 
تالش می کند. بنابراین بازی هایی که به صورت فردی انجام می شود از موضوع بحث این 
پژوهش خارج است زیرا ممکن است به دلیل نبود مربی و تسهیل گر، این بازی ها فاقد 
هدف تربیتی معین و از قبل تعیین شده باشند. همچنین بازی های نمایشی که در مکان های 
این  بازی های  فهرست  از  اجراست  قابل  هم  زیاد  شرکت کنندگان  حضور  با  و  عمومی 
نیاز  بازی براساس  انتخاب  از مخاطبان خود و  پژوهش خارج است زیرا شناخت مربی 
آن ها از فرض های اصلی این پژوهش است. مهم ترین ویژگی بازی های انتخاب شده در 
بازی هایی که جنبه های دیگر آن ها مثل ویژگی  بودن آن هاست و  نمایشی  این پژوهش، 

موسیقایی و... پررنگ تر و عامل جذابیت است، انتخاب نشده اند. 

هدف های تربیت
را  انسان  اجتماعی  و  فردی  مختلف  جنبه های  که  تربیتی  هدف   15 مایر  فردریك 
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دربرمی گیرد، برشمرده که به عنوان الگو 13 مورد آن هم خوانی الزم را در بررسی بازی های 
نمایشی، چگونگی طراحی و اجرای آن ها دارند. دو هدف »کارآمدی شغلی« و »ارج نهادن 
به ارزش های معنوی و اخالقی« از مجموعه هدف های تربیتی فردریک مایر در بررسی 
بازی های نمایشی به اثبات نرسید. بنابراین ضمن برشمردن این اهداف، نحوه ی تطبیق و 

هم خوانی هر یک برشمرده می شود.

1ـ تامل
یکی از اهداف اساسی تربیت که موفقیت انسان را در پی دارد، تامل است. موضوع 
تامل را می توان در روش و کار بسیاری از نظریه پردازان از جمله دکارت2 دید. دکارت 
ناامیدی کرد )دکارت،  اظهار  بود،  از فلسفه، منطق و ریاضیات، علومی که آموخته  ابتدا 
1391: 83( و سپس مبنای روش و فلسفه حقیقت جوی خود را چهار دستور برآمده از 

تامل گذاشت:
»نخست اینکه هیچگاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز آنچه درستی آن بر من بدیهی 
شود. یعنی از شتابزدگی و سبق ذهن سخت بپرهیزم و چیزی را به تصدیق نپذیرم مگر 

آنکه در ذهنم چنان روش و متمایز گردد که جای هیچگونه شکی باقی نماند.
دوم آنکه هریک از مشکالتی را که به مطالعه در می آورم تا می توانم و به اندازه ای که 

برای تسهیل حل آن الزم است تقسیم به اجزا نمایم.
سوم آنکه افکار خویش را به ترتیب جاری سازم و از ساده ترین چیزها که علم به آن ها 
آسان تر باشد آغاز کرده کم کم به معرفت مرکبات برسم و حتی برای اموری که طبعا تقدم 

و تاخر ندارد ترتب فرض کنم.
چهارم آنکه در هر مقام شماره امور و استقصا را چنان کامل نمایم و بازدید مسائل را 

به اندازه ای کلی سازم که مطمئن باشم چیزی فروگذار نشده است« )همان، 85ـ84(
پذیرش  در  شتابزدگی  از  تا  کند  تقویت  فرد  در  را  تامل  نیروی  باید  تربیت  بنابراین 
مسائل به دور از تجزیه و تحلیل و طبقه بندی نکات جلوگیری شود. یکی از روش هایی که 

می تواند این هدف را تحقق بخشد، بازی های نمایشی هستند. 
بازی های نمایشی مختلفی هستند که برای رشد و بارور شدن قوه ی تامل کودک در 
از  بازی »حالت مهاجرت« )بوچانان، 1391: 58( نمونه ای  محیطی امن طراحی شده اند. 
درباره ی  که  داستان هایی  و  دارد  از موضوع  که  با شناختی  که کودک  است  بازی ها  این 
این  در  را  کالس  می کند.  مطرح  آن  مورد  در  جدیدی  ایده های  است،  شنیده  مهاجرت 
بازی به سه گروه تقسیم می کنیم. یکی از گروه ها، »کشور قدیم«، یکی »کشتی« و دیگری 
»کشور جدید« می شود. دانش آموزان گروه کشور قدیم، باید چیزهایی را همراه خود داشته 
باشند که معموال مهاجران با خود حمل کرده و در محل اقامت قبلی خود رها نکرده اند. 
دانش آموزان گروه کشتی، باید کسی یا چیزی شوند که ممکن است یک مهاجر در سفر 
تبدیل  چیزی  به  جدید  کشور  گروه  دانش آموزان  باشد.  داشته  نیاز  آن  به  خود  طوالنی 
می شوند که یک مهاجر در زندگی جدید خود به آن نیاز دارد. معلم زمانی که به گروه اول 
می رسد، می گوید: »من برای همه این ها جا ندارم. این یکی را نمی توانیم با خود ببریم«. 
دانش آموز در گروه اول باید از خود دفاع کند و بگوید: »نمی توانید مرا اینجا بگذارید«. 
به دریا  از عرشه  باید چیزی را  معلم به گروه دوم می گوید: »کشتی سنگین شده  است. 
پرتاب کنم«. دانش آموز گروه دوم باید از خود و وسیله ای که با خود آورده است، دفاع 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

79

73

کند. معلم به گروه سوم می گوید: »چیزهای زیادی در این کشور جدید وجود دارد که 
تنوع آن ها باعث گیج شدن انسان می شود. فکر کنم می توانیم از شر این خالص شویم«. 
دانش آموز این گروه نیز همچون دو گروه دیگر باید در مقام مدافع ظاهر شود و بتواند دلیل 
موجهی برای وسیله  ای که به همراه دارد، بیان کند )همان: 58 و 59(. بازی های دیگری نیز 
هستند که عملکردی مشابه بازی »حالت مهاجرت« در تقویت قوه تامل دارند که برای مثال 
می توان به بازی های »حالت اعضای بدن« )همان: 59(، »حالت جنگل« )همان: 59 و60(، 
»حالت کتاب« )همان: 60(، »داستان شیرشاه« )همان: 60-62(، »کشف آتش« )همان: 145 

و 146(، »استفاده از افسانه ها و قصه های فولکلوریک« )اکبرلو، 1385: 286( اشاره کرد.

قدرشناسی از فرهنگ
»شناسایی شاهکارهای  آورد.  پدید  کودکان  در  را  فرهنگ  از  قدرشناسی  باید  تربیت 
بزرگ گذشته ممکن است ما را در ارزیابی فرهنگ زمان معاصر یاری و راهنمایی کند« 
)مایر، 1374: 21(. افالطون3 در کتاب جمهور به اهمیت توجه به فرهنگ و تربیت هنرمندان 

مستعد اشاره می کند و می گوید:
یابند و گویی در چراگاهی  پرورش  فساد  آثار  میان  در  ما  نگهبانان  »نمی خواهیم که 
زهرآگین زیست کرده هر روز از گیاه های مهلک آن تغذیه کنند و به تدریج سموم آن را 
جذب نموده بدین طریق بدون آنکه خود متوجه شده باشند فسادی عظیم در نفس خویش 
راه دهند، بلکه ما باید در جست وجوی هنرمندانی باشیم که مستعد درک زیبایی و لطافت 
باشند زیرا در آن صورت جوانان ما مانند سکنه ی شهری صحت بخش از محیط سالم 
استفاده خواهند نمود و از هر سو که لطافت آثار هنرهای زیبا به چشم و گوش آنان فرا 
رسد مانند نسیم روح بخشی که از سرزمین سالمت وزیدن گرفته استقبال خواهند کرد 
و این نسیم آنان را از اوان طفولیت بطرزی نامحسوس مستعد درک زیبایی و خردمندی 
ساخته روح ایشان را با این اصول مانوس و دمساز خواهد نمود. گفت الحق که بهتر از این 

نمی توان آنان را پرورش داد« )افالطون، 1368: 176(.
افالطون در این قطعه معتقد است، جامعه ای صاحب جوانان سالم و دارای تعالی روح 
اهداف  در  ممتاز  آن ها جایگاهی  ارزشمند  آثار  و  هنرمندان  به  توجه  که  و خرد می شود 
تربیت داشته باشد. این هدف تربیتی مهم را می توان در بازی های نمایشی تحت هدایت 

مربی مشاهده کرد.
اهداف  سرلوحه ی  فرهنگ،  به  توجه  اهمیت  که  هستند  مختلفی  نمایشی  بازی های 
تربیتی شان قرار گرفته است. »پروژه نمایشنامه نویسی گروهی« یکی از این بازی ها است که 
کودکان براساس داستانی از پیش تعیین شده یا داستانی که خود خلق کرده اند، نمایشنامه ای 
می نویسند. آن ها در مسیر نوشتن این نمایشنامه که ممکن است چندین هفته طول بکشد 
با اجزای داستان آشنا می شوند، در جایگاه شخصیت ها قرارمی گیرند و با احساسات آن ها 
دست به عمل می زنند و داستان را برای بهتر شدن اصالح می کنند. هرچه از زمان شروع 
پروژه می گذرد، نمایشنامه قوام بیشتری می یابد تا جایی که در جلسات پایانی دیالوگ ها 
چاپ  نسخه  یک  دانش آموزان،  از  قدردانی  برای  و  کار  پایان  در  معلم  می شوند.  نوشته 
به  است  شده  ذکر  آن ها  تک  تک  نام  آن،  نویسندگان  قسمت  در  که  نمایشنامه  از  شده 
»پروژه  همچون  که  دیگری  بازی های  127ـ116(.   :1391 )بوچانان،  می دهد  هدیه  آن ها 
از:  عبارتند  دارند،  خود  در  را  فرهنگ  از  قدرشناسی  هدف  گروهی«  نمایشنامه نویسی 
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رزا«  »پرنس  )همان: 145ـ144(،  مهاجرت«  »بازی  و  )همان: 130ـ128(  اخبار«  »نمایش 
)اسپولین، 1389: 181ـ180(، »برداشت نمایشی« )همان: 237ـ236(، »قصه خوانی« )همان: 
فدایی حسین،  )اسپولین،  »شعرسرایی«  253ـ250(،  )همان:  روایی«  »نمایش  244ـ243(، 
1389: 266(، »ضرب المثل« )همان: 552ـ551(، ماشین گردش زمان )هینیگ و استیل ول، 

1381: 51ـ50(.

2ـ خالقیت
یکی از هدف های مهم تربیت، پرورش خالقیت است. »فروبل4 معتقد است که اگر از 
»غریزه خالقه« کودکان درست استفاده شود و مورد توجه و پرورش آموزگاران متخصص 
و شایسته قرار گیرد، می شود امیدوار بود که کودکان ساختن و ابتکار بسیاری از چیزها را 
فرا می گیرند« )دانشور، 1336: 53(. کودک از دیدن نتیجه ی فکر و زحمت و کار دستی 
خود و موفقیت هایی که در این راه به دست می آورد، خوشحال می شود و عالوه بر اینکه 
غریزه خالقه ی او به کار می افتد، استعدادهای مختلف او نیز تقویت می شود و به مرحله 
تکامل می رسد )همانجا(. بنابراین خالقیت یکی از مهم ترین هدف های کلی تربیت است 
را  هدف  این  شدن  محقق  بارز  نمونه های  می شود.  استعدادها  تقویت  و  رشد  باعث  که 

می توان در تعداد بی شماری از بازی های نمایشی مشاهده کرد.
خالقیت هدف کلی تعداد زیادی از بازی های نمایشی است. »داستان گویی به همراه 
اینکه معلم آن را  با  بازی ها است که کودکان داستانی را همزمان  این  از  پانتومیم« یکی 
تعریف می کند، بازی می کنند )بوچانان، 1391: 18ـ17(. کودکان در بازی »عروسک های 
موجود در اطراف ما« با اشیای روزمره که هیچ شباهتی به عروسک های متداول ندارند، 
کاراکترهای نمایشی ساخته و با آن ها مثل یک عروسک خیمه شب بازی نقش آفرینی می کنند 
بازی های دیگری که روشن ترین هدف آن ها، پرورش خالقیت است،  )همان: 26ـ25(. 
عبارتند از: »تمرین حل مشکل« )همان: 16(، »تصویرسازی« )همان: 18(، »اقتباس« )همان: 
»زمان  72ـ71(،  )همان:  پاییزی«  »شکار  46ـ44(،  )همان:  جعبه«  »رنگ کردن  20ـ19(، 
خوردن« )همان: 72(، »تجربه داستان« )همان: 96ـ90(، »بهار« )همان: 98ـ96(، »بازجویی« 
)همان: 155ـ154(، »تغییر« )همان: 156ـ155(، »مشارکت« )همان: 156(، »مسافر بین راه« 
)همان: 164ـ163(، »راه رفتن به شیوه آهسته« )همان: 173(، »شکل دادن به هوا« )اسپولین، 
1389: 83ـ82(، »طناب کشی نامرئی« )همان: 84ـ83(، »طناب بازی نامرئی« )همان: 84(، 

»توپ بازی نامرئی« )همان: 86ـ84(، »تعامل دو نفره با شی نامرئی« )همان: 89ـ88(.

3ـ اهمیت درک و به کار بردن دانش
تربیت باید نیروی درک و به کار بردن صحیح دانش را در کودک تقویت کند. »دانش 
پیشرفت تمدن کمک کرده است، ولی در عین حال  به  از هر عامل دیگری  بیش  شاید 
سالح های علمی جدید خطر عظیمی برای بقای بشر به وجود آورده است« )مایر، 1374: 
22(. کنفوسیوس5 در اهمیت درک و به کار بردن دانش به نقل از کارل یاسپرس6 می گوید:
»اندیشه ی شخصی که تنها از لوح بی نقش خاطر ناشی می گردد عبث و بی ارزش است. 
»نخورده ام و نخفته ام تا بیندیشم؛ این به چه کار می آید؟ آموختن بهتر است«. آخر آموختن 
و اندیشیدن از یکدیگر جدا نیستند. یکی خواستار دیگری است. از سویی »اندیشیدن و 
نیاموختن فرساینده و خطرناک است«. از سوی دیگر: »آموختن و نیندیشیدن هیچ است« 
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)یاسپرس، 1388: 15(.
بنابراین تربیت باید بینش الزم در شناخت محدودیت ها و توانایی های علم را به افراد 
بدهد تا آن ها را از آسیب های درک و کاربرد غلط دانش حفظ کند. نشانه های این هدف 

را می توان در بازی های نمایشی نیز دید.
بازی های نمایشی تحت هدایت مربی فرد را برای درک و به کار بردن صحیح دانش 
آماده می کنند. »آوازخوانی با بخش های کلمه« یکی از این بازی ها است که بازیگر به حس 
جدید و درک تازه ای از کلمه می رسد. بچه ها دایره وار می نشینند. یکی از آن ها از کارگاه 
خارج می شود. بقیه یک کلمه ی چند بخشی انتخاب می کنند، مثل کلمه ی پدر بزرگ که از 
بخش های پ، در، ب، زرگ تشکیل شده است. بچه ها به چهار گروه تقسیم می شوند و هر 
گروه یک بخش از این کلمه را انتخاب می کند و همه هم زمان با هم، با یک آهنگ خاص 
و مشخص، فقط بخش خود را پشت سر هم به شکل آواز می خوانند. بازیکن بیرون کارگاه 
به داخل دعوت می شود. او باید در میان بچه ها قدم بزند، آواز آن ها را گوش کند و با کنار 
هم گذاشتن بخش هایی که همزمان می شنود، کلمه ی مورد نظر را کشف کند )اسپولین، 
و  بهتر  درک  به  کلمه«  بخش های  با  »آوازخوانی  با  کودکان  بنابراین  179ـ178(.   :1389
دقیق تری از کلمات می رسند و از آن ها استفاده ی بهتری خواهند برد. بازی های دیگری 
که هدفی مشابه »آوازخوانی با بخش های کلمه« در درک و به کار بردن صحیح دانش  در 
فرد دارند، عبارتند از: »استفاده از اشیا در تحول صحنه ها« )اسپولین، فدایی حسین، 1389: 
297(، »مناطق ناآشنا« )بوآل، 1378: 195ـ194(، »ارتباط اشیا« )همان: 200(، »بازی بزرگ 

قدرت« )همان: 201 - 202(.

4ـ تماس با اندیشه های مهم
انسان بسیاری از دانسته های خود را نه از طریق کار عملی بلکه در تماس با اندیشه های 
مهم کسب می کند. مایر در توضیح این هدف می گوید: »تماس با اندیشه های بزرگ ما را 
از مقید بودن به امور آنی باز می دارد و منظری از روزگار کنونی و فرهنگی که در آن به 
سر می بریم، در برابر ما می گشاید« )مایر، 1374: 23(. اهمیت تماس با اندیشه های مهم در 

تربیت را می توان در گفته های شارل رولن7 نیز مشاهده کرد. وی می گوید:
»بایستی نمونه فضائل قدیم را که به سبب اعتبار تمدن های بزرگ تاریخی مورد ستایش 
است بر او عرضه داشت. باید معلمانی را که در موردشان سوظنی نداشته باشند و بدگمانی 
آنچه  تقلید  از  درمانشان  یا  برای حفظ  اختیارشان گذاشت.  در  نباشد  آنان ممکن  درباره 
در قرن حاضر رایج است، باید آنان را به کشورها و ازمنه ی دیگر منتقل کرد و اصول و 
سرمشق های مردان بزرگ باستان را در مقابل سیالب اصول نادرست و نمونه های بدی که 

تقریبا همه کس را از راه به در می برد قرار داد« )شاتو، 1369: 163(.
خوبی  به  راهگشا  و  بزرگ  اندیشه های  آن  در  که  بود  خواهد  موفق  تربیتی  بنابراین 
در اختیار متعلم قرار بگیرد. یکی از راه هایی که رسیدن به این مقصود را آسان می کند، 

بازی های نمایشی هستند.
بازی های نمایشی می توانند موجب تقویت ارتباط کودک با اندیشه های مهم  شوند. مت 
بوچانان8 برای درس تاریخ دانش آموزان آمریکایی و موضوع جذب مهاجرین تازه وارد به 
آمریکا به منطقه ارگون بازی »پروژه مهاجرین« را طراحی کرده است. او ابتدا سوال هایی 
از جمله: تبلیغات چیست؟ فکر می کنید چرا دولت تا این حد تبلیغات انجام می دهد؟ آیا 
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فکر می کنیدتبلیغات یک دروغ است؟ مطرح می کند و با این کار دانش آموزان را با فلسفه، 
عملکرد رسانه و نکات مثبت و منفی آن آشنا می کند. او سپس کالس را به چند گروه 
تقسیم می کند و از هر گروه می خواهد که بر روی ساخت یک آگهی تلویزیونی جداگانه 
در مورد جذابیت سفر به ارگون کار کنند. بچه ها در پایان بازی در مورد نمایش های اجرا 
شده، اینکه چه بخشی از آگهی تاثیرگذار بود؟ چه بخشی نبود؟ و آیا این آگهی می تواند 
131ـ130(.   :1391 )بوچانان،  می کنند  بحث  بروید؟  ارگون  به  که  کند  متقاعد  را  شما 
را  کودکان  و جذاب،  شبیه سازی شده  نمونه ی  یک  در  مهاجرین«  »پروژه  بازی  بنابراین 
بازی های دیگری که هدفی مشابه  تبلیغات رسانه ای آشنا می کند.  با دالیل و هدف های 
پروژه مهاجرین در تقویت تماس فرد با اندیشه های مهم دارند، عبارتند از: »گفت وگوی 
)بوآل،  قراردادی«  »کنش های  268ـ266(،   :1389 فدایی حسین،  )اسپولین،  چندصدایی« 
1378: 219ـ218(، »تصویر تحلیلی: آیینه ها« )همانک 225 - 226(، »تصویر پرده« )همان: 
227ـ226(، »خواندن روزنامه« )همان: 241(، »تالش برای آزادی« )هینیگ و استیل ول، 
1381: 134ـ132(، »هنجارهای رفتاری« )همان: 178(، »خلق کالم از راه بحث« )همان: 

275ـ274(.

5ـ مهارت های اصولی
تربیت باید مجموعه ای از مهارت های اصولی که هر انسانی برای زندگی در اجتماع 
به آن احتیاج دارد را در فرد پرورش دهد. مایر در تشریح بیشتر به این نکته اشاره می کند 
که »این مهارت ها تنها عبارت از تسلط در خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست، بلکه 
باید به هنر تفهیم و تفهم و رشد ذوق زیباشناسی نیز اهمیت داده شود« )مایر، 1374: 24(. 
این هدف با مفهوم پداگوژی که به معنای هنر و علم تربیت کودکان است )اکبرلو، 1385: 

52( ارتباط تنگاتنگی دارد. 
»مهم ترین دستاوردی که از پداگوژی انتظار می رود، این است که فراگیران با این 

روش به جای اینکه نگرش و مهارت های خود را مستقیمًا از معلمان خود دریافت کنند، 
بتوانند با راهنمایی معلمان، به کشف و نوآوری برسند و یاد بگیرند که به چه دانشی، 
نگرش و یا مهارتی نیازمندند و چگونه و از چه راهی می توانند آن را به دست آورند« 

)همان: 53(.
علم  موضوع  و  تربیت  جدانشدنی  هدف  اصولی  مهارت های  به  دست یابی  بنابراین 
از روش هایی که  انسان های کامل و موفق در جامعه است. یکی  برای داشتن  پداگوژی 
می تواند این هدف را تحت هدایت مربی در کودک پرورش دهد، بازی های نمایشی است.
مهارت های  رشد  به  موفق  روشی جذاب  به  و  غیرمستقیم  راه  از  نمایشی  بازی های 
اصولی در افراد می شوند. »آموزش قوانین مهد کودک« یک بازی نمایشی است که معلم 
برای آموزش قوانین مهدکودک به بچه ها از آن استفاده می کند. معلم ابتدا قوانین مهدکودک 
به  آغاز می کند. دانش آموزان  را  بازی  را توضیح می دهد و سپس،  نام می برد و آن ها  را 
نوبت به وسط دایره می روند و یکی از قوانین را به صورت پانتومیم اجرا می کنند. سایرین 
کودکان  ترتیب  بدین   .)40  :1391 )بوچانان،  بزنند  حدس  را  قانون  این  می کنند  تالش 
قوانین  ارزش  و  اهمیت  به  نمایشی  بازی های  طریق  از  جذاب  و  غیرمستقیم  روشی  با 
می شوند.  آماده  قانون پذیر  شهروندی  به  شدن  تبدیل  برای  و  می برند  پی  مهدکودک  در 
بازی های دیگری که کارکردی مشابه این بازی در راستای پرورش مهارت های اصولی در 
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افراد دارند، عبارتند از: »معمای کلمات هم قافیه« )همان: 75(، »معمای الفبا« )همان: 76(، 
»چند درس درباره انرژی )یک مولکول آب باشید(« )همان: 105ـ103(، »چرا به الکتریسیته 
نیاز داریم؟« )همان: 106ـ105(، »بازی نقش های اجتماعی« )همان: 143ـ142(، »تعریف 
کردن داستان« )همان: 154ـ153(، »سه کلمه« )همان: 157ـ156(، »بازی هزار و یک شب« 
)اکبرلو، 1385: 288ـ287(، »افسانه دختر خاموش« )همان: 289(، »سه تغییر« )اسپولین، 

1389: 106(، »گوش دادن به صداهای محیط« )همان: 112(، »آینه ی آینه« )همان: 128(.

6ـ سازگاری بهتر با زندگی خانوادگی
یکی از اهداف تربیت موفق، رشد و پیشرفت اعضای خانواده در محیطی امن و راحت 
است. این موضوع را می توان در نظریات فروبل نیز مشاهده کرد. »تربیت به نظر فروبل 
بسته به یگانگی خانواده است. مهم ترین فضیلت برای مادر نجابت است، درحالی که وظیفه 
پدر راهنمایی خردمندانه است... خانواده ای که در نتیجه محبت، یگانگی بر آن فرمانروا 
باشد، بهترین جا برای پیشرفت بشر است« )مایر، 1374: 389(. بنابراین یکی از اهداف 
تربیت فراهم آوردن فضای دوستی، محبت و یگانگی در خانواده برای رشد و پیشرفت 
کودکان است. یکی از راه هایی که فرد می تواند از طریق آن پیوند خود با خانواده اش را 

تقویت کند، بازی های نمایشی است.
بازی های نمایشی باعث بهبود سازگاری کودکان با زندگی خانوادگی می شوند. »گالری 
مجسمه سازی« یکی از این بازی ها است که رسیدن به سازگاری خانوادگی را برای کودکان 
برخورد  راحت تر  خود  بدن  با  می دهد  امکان  دانش آموزان  به  درس  »این  می کند.  آسان 
یاد  بیان کنند و همچنین  ایده های خود را راحت تر  یاد بگیرند که احساسات و  کرده و 
بگیرند که به یکدیگر اعتماد کنند« )بوچانان، 1391: 79(. معلم کالس را به گروه های دو 
نفره تقسیم می کند و در هر گروه یک نفر نقش مجسمه ساز و یک نفر نقش گل رس را 
بازی می کند. مجسمه ساز، بدن هم کالسی خود را با توجه به جزئیات مختلف به حالت 
بعد  مجسمه  بایستد.  که چگونه  می دهد  نشان  گل رس  به  یا  و  می دهد  دلخواه حرکت 
کنار  در  تا  می گیرد  قرار  شده  فریز  حالت  در  و  بدون حرکت  مجسمه ساز  کار  اتمام  از 
دیگر مجسمه ها در توری که معلم در آن بازدیدکننده و مجسمه ساز راهنما است، مورد 
تماشا قرار بگیرد. مجسمه سازها این فرصت را دارند که در مورد کار خود توضیح دهند، 
همچنین هر مجسمه ای که از آن بازدید می شود، می تواند به گروه پیوسته و در بازدید از 
تقویت  با  مجسمه سازی«  »گالری  بنابراین  80ـ79(.  )همان:  شود  شریک  مجسمه ها  بقیه 
با  او  سازگاری  زمینه  همساالن،  با  کودک  روابط  در  همکاری  و  دوستی  اعتماد،  حس 
زندگی خانوادگی را فراهم می کنند. بازی های دیگری که اهدافی مشابه این بازی دارند، 
عبارتند از: »بازی معرفی شخصیت« )اسپولین، 1389: 162ـ160(، »درک و احساس کلمه« 
)همان: 186ـ185(، »دوبله« )همان: 231ـ230(، »رابطه« )همان: 290ـ289(، »در معرض 
تماشا« )اسپولین، 1389: 126ـ123(، »نفوذ در آینه« )همان: 153ـ152(، »تماس« )همان: 

274ـ270(، »خاله خاله بازی« )جهازی، 1392: 135(، »آتش آتشکی« )همان: 176ـ174(.

7ـ شهروندی موثر
مایر در  برای جامعه است.  تربیت، پرورش شهروندی موثر  از هدف های کلی  یکی 
توضیح این هدف می گوید: »شهروندی تنها به جا آوردن وظایف سیاسی مقدماتی نیست، 
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از لزوم مدارا، عدالت اجتماعی و پرورش وجدان اجتماعی حقیقی«  بلکه عبارت است 
)مایر، 1374: 25(. این ایده در اندیشه های کومنیوس9 نیز به خوبی دیده می شود:

بیان دموکراسی و  به  اجتماعی خود  مفاهیم  اجتماعی در  ادراک  به عنوان حامی  »او 
بشریت و رهایی از هر نوع نژادپرستی و شوونیزم می پردازد. کومنیوس معتقد است که 
دانش و دست آوردهای علوم بشری متعلق به تمام مردم و ملت ها است و هر کسی باید 
قادر به تحصیل این علوم باشد و به این ترتیب با تحصیل علم، قدرت را به دست آورد« 

)مونجاز: 2014: 34(.
بنابراین هدف تربیت از نگاه کومنیوس به دست آوردن دانش و علوم بشری برای موثر 
شدن و قدرت گرفتن است، نیرویی که دموکراسی و انسانیت را محقق می سازد. تربیت 
تحت  است،  امکان پذیر  آموزشی  معمول  محیط های  در  اینکه  بر  عالوه  موثر  شهروندی 

هدایت مربی و با بازی های نمایشی نیز قابل تحقق است.
بازی های نمایشی مختلفی هستند که ویژگی های الزم برای تبدیل شدن به یک انسان 
موثر را در افراد تقویت می کنند. بازی »ایجاد جنگل« یکی از این بازی ها است که به کودک 
اهمیت حفظ و مراقبت از جنگل را آموزش می دهد. معلم در این بازی کالس را به چند 
گروه تقسیم می کند. گروهی تبدیل به درخت می شوند و با فاصله از یکدیگر دست هایشان 
را به شکل شاخه های درخت باز می کنند و گروهی دیگر در نقش حیوانات جنگل قرار 
می گیرند. معلم دستور می دهد و جنگل شکل زنده ای به خود می گیرد. تمامی دانش آموزان 
در  می کنند  بازی  را  آن  نقش  که  حیوانی  به  شبیه  صداهایی  و  کرده  حرکت  اطراف  به 
نقش  بازی می شود و در  وارد  معلم  به دستور  مانده  باقی  از مدتی گروه  بعد  می آورند. 
چوب بر درخت ها بر زمین می اندازند. معلم رو به دانش آموزانی که نقش حیوانات را بازی 
می کنند، کرده و به آن ها می گوید: »دیگر درختی وجود ندارد. آیا می توانید بدون درخت 
زندگی کنید؟« معلم در مورد اینکه چرا هریک از حیوانات نمی تواند بدون درخت زندگی 
کند توضیح می دهد و آن ها به نوبت می میرند. هنگامی که تمامی حیوانات می میرند، معلم 
می گوید: »آه نه! بدون این حیوانات و گیاهان، ما نیز نمی توانیم داروهای مورد نیاز خود 
باید  انسان ها چه  نیز وجود ندارد. ما  این درخت ها، اکسیژن کافی  را فراهم کنیم. بدون 
نیز بمیرد که این مسئله به شرایط دانش آموزان بستگی  بکنیم؟« حتی ممکن است معلم 
دارد و اینکه آن ها از مردن معلم خود چقدر تحت تاثیر قرار می گیرند. همواره این درس با 
بازسازی جنگل و گفت وگو در مورد کارهایی که می توان برای حفظ طبیعت انجام داد به 
پایان می رسد )بوچانان، 1391: 54ـ52(. بازی های دیگری که عملکردی مشابه این بازی 
برای تبدیل شدن فرد به انسانی موثر دارند، عبارتند از: »نه، نباید منو از بین ببری!« )همان: 
55ـ54(، »صحنه های شلوغ« )اسپولین، 1389: 252ـ251(، »جست وجو و برجسته سازی« 
دزدیدن«  را  بره  »آهای  146ـ145(،   :1392 )جهازی،  بارانه«  »بوکه  328ـ327(،  )همان: 
 ،)34  :1379 دیگران،  و  )قزل ایاغ  گوسفند(«  و  )گرگ  قوین  »گرت  149ـ148(،  )همان: 
)همان: 173ـ172(،  »مرده های خوش پوش«  )بوآل، 1378: 144ـ143(،  برزیلی«  »بومیان 

»پیوند دست ها« )همان: 177ـ176(.

8ـ دستیابی به سالمت بدنی و روانی
بدون سالمت بدنی و روانی دستیابی به هدف های دیگر تربیت غیر ممکن است. 

با تعلیم و تربیت شده است  »توجه به رسالت های تربیتی، سبب پیوند تربیت بدنی 
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و نقش آن را عالوه بر کارکردهای ذهنی، جسمانی و روان شناختی به کارکردهایی نظیر 
انتقال میراث فرهنگی و  اجتماعی کردن افراد جامعه، تلطیف روح کودکان و نوجوانان، 
افزایش روحیه ی مسئولیت پذیری افزایش داده است« )جوادی پور و دیگران، 1386: 121(.
تربیت موفق تنها شامل اهداف سالمت بدنی نمی شود و سالمت روان نیز جنبه ی مهم 
را  این است شرایطی که سالمت اعضای جامعه  از آن است. »هدف هر جامعه  دیگری 
تضمین می کند، آماده نماید و سالمت روان قسمتی از سالمت کلی است. منظور از سالمت 
روان سالمت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن، حالت و فکر می باشد« )نجات و 
ایروانی، 1378: 161(. بنابراین تربیت موثر وموفق تربیتی است که سالمتی و پویایی بدن و 
روان را همزمان هدف قرار داده باشد. یکی از راه هایی که رسیدن به این اهداف را تسهیل 

می کند، بازی های نمایشی است.
بازی های نمایشی موانع رشد روانی افراد را حذف و توان و نیروی جسمانی او را برای 

زندگی سالم تقویت می کنند. بازی پینوکیو برای مثال: 
روش مناسبی برای تمرین حرکات فیزیکی است و در آن، حرکات کششی و تمرکزی 
در کنار یکدیگر به کار گرفته می شوند. این بازی براساس داستان گویی همراه با پانتومیم 
طراحی شده که در آن، پینوکیو به آرامی از عروسکی چوبی به یک انسان تبدیل می شود 

)بوچانان: 160(.
بازی های نمایشی دیگری که باعث تقویت سالمت بدن و روان فرد می شوند، عبارتند 
از: »داستان گویی همراه با پانتومیم« )همان: 44ـ40(، »گرگم و گله می برم« )اکبرلو، 1385: 
)اسپولین،  ثابت«  کند/  »دنبال بازی  287ـ286(،  )همان:  جادو«  و چراغ  »عالالدین   ،)188

1389: 64ـ63(، »شیطون و فرشته« )قزل ایاغ و دیگران، 1379: 819ـ818(.

9ـ تربیت حقیقی باید شخصیت ما را تغییر دهد
هربارتی ها10  نظر  از  تربیت  سازد.  کارآمدتر  و  فعال تر  را  انسان  باید  حقیقی  تربیت 

عبارت از: 
»تالش برای اثرگذاری مستقیم بر شکل گیری شخصیت شاگرد بود. تربیت را می شد 
با نشان دادن نمونه ی خوبی به شاگرد انجام داد، یا با کار بر روی احساسات او، یا با تغییر 
جهت دادن تمایالت او، یا با ایجاد عادات مطلوب و یا از هر راه دیگری که آموزشگر 

می توانست در تماس مستقیم با شاگرد پیدا کند« )کانل، 1368: 119(.
بنابراین کودک در فراگیری آموزش های خود، باید موفق به توسعه توانایی ها و مهارت ها 
شود و احساسات و عالیق خود را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. این اهداف ارتباط 

نزدیکی با بازی های نمایشی و نتایجی که از انجام این بازی ها حاصل می شود، دارند.
و  موقعیت ها  با  رویارویی  برای  را  کودک  نواقص  و  ضعف ها  نمایشی  بازی های 
در  فولکلوریک«  و قصه های  افسانه ها  از  »استفاده  می کنند.  برطرف  چالش های گوناگون 

بازی های نمایشی یکی از راه های موثر برای رسیدن به این هدف است:
»دانش آموز را در نقش شخصیت های شناخته شده قصه قرار می دهیم و از او می خواهیم 
که در لحظه حساس قصه به جای آن ها تصمیم بگیرد و عمل کند. دست خالقیت او باز 
است تا هرکاری که خود صالح می داند انجام دهد، با این کار او، موفق به برون ریزی 
پیدا  را  عمل  و  تصمیم گیری  قدرت  حال  عین  در  و  می شود  واپس زده خود  احساسات 
می کند. این یک شیوه جرات آموزی است که کودک را برای موقعیت های بعدی زندگی 
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آماده می کند و در عین حال شیوه تفکر سازگارانه را به او می آموزد؛ اینکه وقتی با مشکل 
مواجه می شود، چه باید کرد« )اکبرلو، 1385: 286(. 

قصه های  و  »افسانه ها  بازی  همچون  که  هستند  نیز  دیگری  نمایشی  بازی های 
کمک  بودن  فعال  و  کارآمدی  رشد  و  پرورش شخصیت  برای  کودکان  به  فولکلوریک« 
می کنند، تعدادی از این بازی ها عبارتند از: »جزئی از کل، یک فعالیت« )اسپولین، 1389: 
با نمودار« )همان: 141ـ139(،  118ـ116(، »فرودگاه« )همان: 139ـ138(، »معرفی مکان 
»تعریف بداهه ی موقعیت مکانی« )همان: 143(، »معرفی مکان با مانع« )همان: 151ـ150(، 
»نیویورک )لیموناد(« )همان: 157ـ156(، »من کی هستم؟« )همان: 160ـ159(، »جعبه ی پر 
از کاله« )همان: 234ـ233(، »قصه سازی« )همان: 243ـ241(، »بازی برای مخاطب ناشنوا« 

)همان: 267ـ266(.

10ـ تربیت باید در ما عالقه های پایدار ایجاد کند
تربیت موثر باعث نهادینه شدن شور و اشتیاق یادگیری و پیشرفت در کودک می شود. 

این ویژگی به خوبی در اندیشه ی کارل النگه11 دیده می شود.
»او احساس می کرد که کودکان همچنان در جهل مانده اند و نسبت به آموزش بی اعتنا 
شده اند. همراهان آن ها و محیطشان نیز آنان را تشویق به یاد گرفتن چیزهایی که مدرسه 
باید بیاموزد نمی کنند. از این رو آموزشگران باید راه هایی برای ایجاد عالقه عمیق، دایمی 
و فزاینده به کسب و تصاحب دانش در این کودکان بیندیشند. این به گمان او مسئله ای 
به مرحله رشد  آگاهی خود نسبت  از  ملزم می ساخت  را  آموزشگر  بود که  روانشناختی 
کودک، مطلب مورد آموزش و روش ارائه آن، موثرترین ترکیب را بیافریند« )کانل، 1368: 

.)117
شور و اشتیاقی که از اجرای یک برنامه ی آموزشی موثر در کودک پدید می آید، توجه 
و عالقه ی او را برای یادگیری و کسب تجارب ارزشمند برمی انگیزد. این هدف تا حد 

بسیار زیادی با انجام بازی های نمایشی قابل تحقق است.
و  عالقه  برانگیخته شدن  باعث  دارند،  که  فراوانی  جاذبه های  با  نمایشی  بازی های 
کنجکاوی افراد در سطحی فراتر از آنچه که در کالس های عادی اتفاق می افتد، می شوند. 
نمایش های  به سبک و سیاق  را  نمایشی  یونانی«،  نمایش  »پروژه  بازی  در  بوچانان  مت 
یونان باستان با استفاده از بازیگران کودک اجرا می کند. این بازی بخشی از درس تاریخ 
تئاتر است که به تمرین نمایش در هر دوره، بررسی تعیین ساختار نمایش ها و تاثیر آن 
با تراژدی های یونانی و مفاهیمی  ابتدا  بر دوره های زمانی بعد پرداخته می شود. کودکان 
مانند استفاده از گروه هم سرایان، نبود صحنه های حاوی خشونت و مفاهیم دیگری از این 
دست آشنا می شوند. آن ها باید داستانی را از تاریخ یا ادبیات انتخاب کنند و نمایشی را 
طبق ساختار نمایش های یونانی بنویسند و اجرا کنند )بوچانان، 1391: 153ـ149(. بدین 
به  را  آموزشی  مباحث  بیشتر  شناخت  و  تحقیق  امکان  بازی  این  با  دانش آموزان  ترتیب 
روشی جذاب و پویا پیدا می کنند. بازی های نمایشی دیگری هم هستند که مشابه »پروژه 
عبارتند  پایدار در کودکان طراحی شده اند که  ایجاد عالقه های  با هدف  یونانی«  نمایش 
از: »چگونه من و دانش آموزان یک نمایشنامه نوشتیم؟« )همان: 141ـ131(، »ماسک های 
»یکی  )اسپولین، 1389: 296ـ293(،  با کلمات/ ب«  »بازی  کاغذی« )همان: 149ـ147(، 
بود، یکی نبود« )همان: 416ـ409(، »تغییر شکل کلمه« )همان: 547(، »جان/ روح« )همان: 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

87

73

548ـ547(، »شش نام« )همان: 551(، »کشتی من از سفر میاد« )همان: 552(، »هم قافیه/ 
کلمه« )همان: 558ـ557(.

11ـ صلح جویی
تربیت موثر باید از مفاهیمی همچون تعصب نژادی و جنگجویی که باعث اختالف و 
آتش افروزی میان ملت های مختلف  می شوند به دور باشد. »تربیت باید تفاهم و اغماض 
افزایش  و  مساعد و گسترش  را  مذهبی  یا  نژادی  و گروه های  ملل  تمام  میان  و دوستی 
فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح هموار نماید« )پیاژه، 1369: 104(. یکی از 
نمایشی  بازی های  کند،  کمک  براساس صلح جویی  موثر  تربیت  به  می تواند  که  راه هایی 

است.
بازی های نمایشی ابزاری جهانی، ساده و قوی برای رشد و پرورش مفهوم صلح جویی 
در ذهن و روان کودکان هستند. بازی »دور هم جمع شدن« برای نمونه یکی از این بازی ها 
به چگونگی تشکیل جوامع  به طور مجازی  پانتومیم  داستان گویی و  ترکیب  با  است که 
به  می گیرند  قرار  یکدیگر  از  کافی  فاصله  با  و  مناسب  در فضای  بچه ها همه  می پردازد. 
را  آن ها  معلم  نکنند.  را لمس  باز می کنند، یکدیگر  را  گونه ای که وقتی دست های خود 
برای قرار گرفتن درون یک پوسته سخت و نامرئی کروی شکل راهنمایی می کند. بچه ها 
به پوسته فشار می آورند، طوری که پوسته بزرگتر می شود و می توانند درون آن بایستند. 
هریک از آن ها با حرکت درون پوسته به سمت دیگری می روند و باعث می شوند قسمتی 
کره  دو  بین  منفذی  رد شدن یک دست،  اندازه  به  و  ادغام شود  یکدیگر  با  دیواره ها  از 
ایجاد می شود. آن ها دست خود را از این منفذ رد کرده و با دوست خود دست می دهند. 
آن ها با همکاری یکدیگر دیواره این منفذ را به بیرون فشار می دهند تا به یک کره بزرگ 
برای دو نفر تبدیل شود. آن دو نفر به طرف دو نفر دیگر از هم کالسی های خود می روند 
یکدیگر،  با همکاری  و  می آید  به وجود  بزرگ  کره  دو  بین  منفذ کوچک  دوباره یک  و 
کل  تا  می کند  پیدا  ادامه  آنقدر  کار  این  می شود.  ساخته  نفر  چهار  برای  بزرگ  کره  یک 
کالس درون یک کره بزرگ جای بگیرند. بچه ها دیواره های کره بزرگ را به بیرون فشار 
با بچه ها دارد در  اندازه ی اتاق شود. معلم در گفت وگویی که پایان بازی  می دهند تا به 
مورد داستان بازی و استعاره بودن آن از زندگی انسان و چگونگی تشکیل جوامع سخن 
می گوید )بوچانان، 1391: 67ـ64(. بازی های دیگری که عملکردی مشابه بازی »دورهم 
جمع شدن« در راستای هدف صلح جویی دارند، عبارتند از: »پروژه کار گروهی« )همان: 
116ـ113(، »پروژه نمایشنامه نویسی گروهی« )همان: 127ـ116(، »گفتار انحرافی / الف« 
»بازی های دارای دلقک«  )اسپولین، 1389: 268(، »بده بستان در خواندن« )همان: 523(، 
)بارکر، 1387: 186ـ185(، »گروه های متقارن« )بوآل، 1378: 177(، »تعویض بازیگران« 

)همان: 179ـ178(، »آیینه ی خود شیفته« )همان: 180ـ179(.

12ـ هدف تربیت تجدد مداوم بشر است
یکی از هدف های کلی تربیت کمک به انسان برای رشد و پیشرفت دائمی است. این 

موضوع به خوبی در اندیشه های تربیتی ارسطو12 دیده می شود:
»بزرگ ترین سرمایه بشر حس کنجکاوی است که نیرویی واقعًا جوشان است و موجب 
بی قراری ابدی ما می شود. از این رو جست وجو می کنیم، مشتاق می شویم و هرگز راکد 
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نمی مانیم. پرورش کنجکاوی در تربیت، یعنی پرورش نیرویی که از مرگ و زندگی برتر 
می رود و به بی ثباتی هستی آدمی معنا می بخشد« )مایر، 1374: 155ـ154(.

بنابراین تربیت موثر با برانگیختن نیروهای مولدی همچون کنجکاوی به زندگی کودک 
معنا می بخشد و باعث راه یافتن امید و انگیزه به زندگی او می شود. یکی از راه هایی که 
می تواند این هدف را تحقق بخشد، بازی های نمایشی است. بازی های نمایشی مختلفی 
هستند که با هدف رهایی کودک از بی انگیزگی و ناامیدی برای رشد و تبدیل شدن او به 
با  انسانی پویا طراحی شده اند. »قصه سازی« یکی از این بازی ها است که در آن کودک 
کلمات خود و دیگران قصه می نویسد و آن را برای کالس می خواند. بچه ها با کلماتی 
که از قبل نوشته اند و یا کلماتی که معلم در اختیار آن ها گذاشته است، گروه هایی حداقل 
سه نفره تشکیل می دهند. همه ی گروه ها به طور هم زمان بازی را شروع می کنند، بدین 
ابتدا، نفر اول کاغذ لغات خود را وسط می گذارد. بچه ها لغات  ترتیب که در هر گروه 
انتخاب  کاغذ  روی  شده  نوشته  لغات  بین  از  کلمه  یک  نفر  اولین  سپس  می خوانند.  را 
کرده و جمله ی اول قصه را می گوید. بچه های بعدی با استفاده از لغات دیگر، قصه را 
برسانند. وقتی قصه ی  پایان  به  را  تمام شد، می توانند قصه  لغات  ادامه می دهند و وقتی 
را  قصه  بچه ها  از  یکی  گردید،  بیان  قصه  در  نیز  اصلی  کلمات  تمام  و  ساخته شد  اول 
می نویسد. سپس تکه های کاغذ کلمات اصلی و کلمات کمکی و کاغذ قصه را داخل پاکت 
نفر بعدی، کلمات خود را وسط می گذارد و قصه ی بعدی جمله  ادامه،  می گذارد و در 
جمله ساخته می شود. بچه ها در پایان یکی یکی روی صحنه می روند و قصه ی خود را با 
صدای بلند می خوانند )اسپولین، 1389: 239ـ238(. بدین ترتیب در قصه سازی بچه ها 
در کنار یکدیگر به همکاری، خالقیت، تمرکز و تفکر تشویق می شوند و ثمره ی تالش 
خود را می بینند. بازی های دیگری که هدفی مشابه بازی »قصه سازی« در تجدد مداوم بشر 
رابطه«  »تغییر شکل  197ـ196(،   :1389 )اسپولین،  مکان ها«  »مبادله ی  از:  عبارتند  دارند، 
)همان:  )ضرب آهنگ(«  »ریتم  532ـ531(،  )همان:  لباس«  »صندوق  368ـ367(،  )همان: 
550(، »هرکسی، کار خودش« )جهازی، 1392: 155ـ154(، »داستان وست ساید« )بوآل، 
1378: 139(، »گفت وگوی موزون جمعی« )همان: 143(، »خون آشام« )همان: 160ـ159(، 

»موش و گربه« )همان: 172(.
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نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان می دهد از 15 هدف کلی تربیت که فردریک مایر در کتاب 
 13 تعداد  26ـ21(   :1374 فردریک،  )مایر،  می برد  نام  آن ها  از  تربیتی  اندیشه های  تاریخ 
عدد از آن ها در بازی های نمایشی نیز مشاهده می شود. نشانه  های این هدف ها در مراحل 
مختلف انجام یک بازی از آغاز شامل: تشریح مسئله از سوی مربی و هدایت فرد برای 
شرکت، بحث و جست وجو برای حل مسئله تا نتیجه گیری و جمع بندی پایانی و همینطور 
در انگیزه ی مولفین این بازی ها از طراحی آن ها، قابل رصد و پیگیری است. یافته های این 
اثرگذاری بازی های مختلف را برای کار در حوزه ی آموزش و پرورش  پژوهش حدود 
روشن کرده  است که این موضوع امکان طراحی مجدد بازی های طرح شده در این پژوهش 
را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه فراهم می کند. همچنین سادگی 
که  است  تربیت  حوزه ی  به  عالقه مند  افراد  و  مربیان  برای  فرصتی  بازی ها  این  اجرای 
کالس هایی با جامعه هدفی متفاوت با جامعه هدف کالس های مرسوم در مدارس، کانون ها 

و... تشکیل دهند و این بازی ها را به نحوی موثر در شرایط مورد نظر خود اجرا کنند. 
در  شدند  مطرح  فرضیه ها  اثبات  برای  مثال  عنوان  به  مقاله  این  در  که  بازی هایی 
نزدیک ترین سطح با هدف تربیتی مربوط به خود قرارداشتند به همین دلیل هدف »کارآمدی 
شغلی« که در خود چند هدف دیگر نظیر »شهروندی موثر« و »مهارت های اصولی« را دارد 
به طور غیرمستقیم و بعد از سایر هدف ها به کمک بازی های نمایشی محقق می شود. این 
موضوع در مورد هدف »ارج نهادن به ارزش های معنوی و اخالقی« نیز صادق است و 
تحقق هدف های دیگری مثل »تامل« و »تماس با اندیشه های مهم« در بازی های نمایشی به 
صورت غیرمستقیم و با فاصله تحقق آن هدف هم است. هدف های آمده در این پژوهش 
به شکل های دیگری نیز با یکدیگر همپوشانی دارند. مثال دو هدف »تامل« و »اهمیت درک 
و به کار بردن دانش« با وجود تشویق بازیکنان به اندیشیدن، در جایی با یکدیگر اختالف 
پیدا می کنند که بازیگر در »اهمیت درک و به کار بردن دانش« پا را فراتر از تامل گذاشته و 
به انتخاب و تصمیم گیری درست و به کاربستن صحیح یافته ها هدایت می شود. این ویژگی 
در سایر هدف های تربیت نیز قابل مشاهده است. بنابراین به طور کلی هدف های تربیت 
در بازی های نمایشی با هدف های طرح شده از سوی فردریک مایر برابری می کنند. این 
انتظار  و  می گیرند  قرار  انسان  اجتماعی  و  ذهنی  عاطفی،  ویژگی های  در حدود  هدف ها 
می رود با طراحی و اجرای هدف مند بازی های نمایشی، آموزش و پرورش کشور موفق تر 

از گذشته عمل کند.
بازی های نمایشی در این پژوهش از نظرگاه تربیت مورد بررسی قرار گرفتند. پیشنهاد 
می شود پژوهشگران اهمیت این بازی ها را در دسته بندی دیگری مطالعه کنند تا امکان به 

کارگیری بهتر و دقیق تر این بازی ها مهیا شود. 
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بازی های نمایشی هدف های تربیت ردیف

حالت مهاجر، حالت اعضای بدن، حالت جنگل، حالت 
کتاب، کشف آتش، داستان شیرشاه، استفاده از افسانه ها و 

قصه های فولکلوریک 
تامل 1

بازی  اخبار،  نمایش  گروهی،  نمایشنامه نویسی  پروژه 
قصه خوانی،  نمایشی،  برداشت  رزا،  پرنس  مهاجرت، 
گردش  ماشین  ضرب المثل،  شعرسرایی،  روایی،  نمایش 

زمان

قدرشناسی از فرهنگ 2

موجود  عروسک های  پانتومیم،  همراه  به  داستان گویی 
در اطراف ما، تمرین حل مشکل، تصویرسازی، اقتباس، 
تجربه  خوردن،  زمان  پاییزی،  شکار  جعبه،  رنگ کردن 
بازجویی، تغییر، مشارکت، مسافر بین راه،  بهار،  داستان، 
راه رفتن به شیوه آهسته، شکل دادن به هوا، طناب کشی 
دو  تعامل  نامرئی،  توپ بازی  نامرئی،  طناب بازی  نامرئی، 

نفره با شی نامرئی

خالقیت 3

از اشیا در تحول  با بخش های کلمه، استفاده  آوازخوانی 
صحنه ها، مناطق ناآشنا، ارتباط اشیا، بازی بزرگ قدرت

بردن  کار  به  اهمیت درک و 
دانش 4

کنش های  چند  صدایی،  گفت وگوی  مهاجرین،  پروژه 
قراردادی، تصویر تحلیلی: آیینه ها، تصویر پرده، خواندن 
خلق  رفتاری،  هنجارهای  آزادی،  برای  تالش  روزنامه، 

کالم از راه بحث

تماس با اندیشه های مهم 5

هم قافیه،  کلمات  معمای  کودک،  مهد  قوانین  آموزش 
معمای الفبا، چند درس درباره انرژی، چرا به الکتریسیته 
کردن  تعریف  اجتماعی،  نقش های  بازی  داریم؟،  نیاز 
دختر  افسانه  و یک شب،  هزار  بازی  کلمه،  داستان، سه 
خاموش، سه تغییر، گوش دادن به صداهای محیط، آینه ی 

آینه

مهارت های اصولی 6

و  درک  شخصیت،  معرفی  بازی  مجسمه سازی،  گالری 
نفوذ در  احساس کلمه، دوبله، رابطه، در معرض تماشا، 

آینه، تماس، خاله خاله بازی، آتش آتشکی

زندگی  با  بهتر  سازگاری 
خانوادگی 7

صحنه  های  ببری،  بین  از  منو  نباید  نه  جنگل،  ایجاد 
بوکه  برجسته سازی،  و  جست وجو  قوین،  گرت  شلوغ، 
مرده های  برزیلی،  بومیان  دزدیدن،  را  بره  آهای  بارانه، 

خوش پوش، پیوند دست ها

شهروندی موثر 8

می برم،  گله  و  گرگم  پانتومیم،  با  داستان گویی  پینوکیو، 
عالالدین و چراغ جادو، دنبال بازی کند/ثابت، شیطون و 

فرشته

و  بدنی  سالمت  به  دستیابی 
روانی 9
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از  جزئی  فولکلوریک،  قصه های  و  افسانه ها  از  استفاده 
کل یک فعالیت، فرودگاه، معرفی مکان با نمودار، تعریف 
کی  من  مانع،  با  مکان  معرفی  مکانی،  موقعیت  بداهه ی 
هستم؟ جعبه پر از کاله، قصه سازی، بازی برای مخاطب 

ناشنوا

تربیت حقیقی باید شخصیت 
ما را تغییر دهد 10

یک  دانش آموزان  و  من  چگونه  یونانی،  نمایش  پروژه 
کلمات/  با  بازی  کاغذی،  ماسک های  نوشتیم؟  نمایشنامه 
روح،  جان/  کلمه،  تغییر شکل  نبود،  یکی  بود  یکی  ب، 

شش نام، کشتی من از سفر میاد، هم قافیه/ کلمه

ما عالقه های  در  باید  تربیت 
پایدار ایجاد کند 11

پروژه  گروهی،  کار  پروژه  جمع شدن،  دورهم 
نمایشنامه نویسی گروهی، گفتار انحرافی/ الف، بده بستان 
متقارن،  گروه های  دلقک،  دارای  بازی های  خواند،  در 

تعویض بازیگران، آیینه ی خودشیفته

صلح جویی 12

قصه سازی، مبادله ی مکان ها، تغییر شکل رابطه، صندوق 
لباس، ریتم )ضرب آهنگ(، هرکسی کار خودش، داستان 

وست ساید، گفت وگوی موزون جمعی، موش و گربه

مداوم  تجدد  هدف تربیت 
بشر است 13
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