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و آله فرمود: خانه اى در بهشت است که به  پیامبر خدا صلی اهلل علیه

آن، ]خانه[ شادى گفته مى شود. جز کسى که کودکان را شاد کرده باشد، 

 وارد آن نمى گردد.
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 مقدمه
امام صادق  دارد، همان طور که اریبس تیو اهم تیفرد اولو یدر هفت سال اول زندگ یباز

 السالم فرموده اند: هیعل

. هیف ریا فال خفإن أفلح و إلّ نیو الزمه سبع سن نیسبع سن ودبیو  نیسبع سن لعبیابنک  دع

ال پس از آن ادب در هفت س دیبپردازد و با یآزاد گذار تا به باز یفرزند خود را تا هفت سالگ

 هاو در کار یار گردخوردآموزد و در هفت سال سوم او را با خود همراه کن )تا از مشورت با او بر

 684، ص 2البحار، ج  نةی؛ سف473، ص21(. وسائل الشیعة، جیریکمک بگ یاز و

. فرزند نیحاللَ و الحرامَ سبعَ سنال تعلَّمُیو  ن،یالکتابُ سبع سن تعلمُ یو  نَ،یسبعَ سن لعَبُ یَ الغُالمُ

. ردیرا گو هفت سال حالل و حرام را ف ندیکند، هفت سال آموزش قرآن بب یهفت سال باز

 475، ص21وسائل الشیعة، ج

باشد.  ژهیمورد توجه و دیبا ن،یسن نیقالب در ا نیبه عنوان مهم تر یجهت باز نیهم به

که دارد، در  یخشبلذت  ندیکه با توجه به فرا نیدارد از جمله ا یمختلف لیدال زین یباز تیاهم

 هاطهیح کودک در همه ندهیآ یهایریادگی یربنایکند. ز یم زهیو انگ تیرضا جادیکودک ا

چرا که  اموزدیب دیجد یهاکند و مهارت نیرا تمر یقبل یهامهارت تواندیراه م نیاست، او از ا

را  رامونشیپ اءیدرک کودک از اشخاص و اش یتوجه دارد و باز تیاز هدف، به فعال شیب یباز

است تا خود  یبستر خوب یباز نی. همچنردیگ یارتباطش قرار م یدرک، مبنا نیو ا نهدیبنا م

ازد. عالوه بر ساش را آشکار  یخوشحال ای یخشم، ناراحت ت،یشود و عصبان انیاکودک نم یواقع

 کند. یم دایپ زیابراز آن ها را ن ییکه به مرور زمان توانا نیا
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 یهدف باز
 رندیبگ ادیو  که بدون مواجه شدن با خطر شکست، تجربه کنند دهدیبه کودکان اجازه م یباز

 یت بردن از بازو لذ حیبلکه هدفشان تفر ستند،ین گرانیبه فکر برنده شدن و رقابت با د رایز

لذت  شانیبرا یمسأله رقابت و برنده شدن از باز شوند،یتر مکه کودکان بزرگ جیبه تدر است.

 رشیا هدف پذب دیبا یاز جانب مرب یباز یهت انتخاب و طراحج نیبه هم کند،یم جادیا یشتریب

 یها )باز یاست که باز یمرب یهوشمند نی. اما اردیانجام گ یروزیپ تیظرف جادیشکست و ا

 ،یفکر ،یرکتح یها یمختلف هستند مثل باز یها و مهارت ها ییتوانا ازمندیمختلف که ن یها

 یتیشخص پیت از کودکان با هر نوع استعداد و کیکه هر  ندیبچ یو ...( را به نحو یتمرکز

و هم برنده  کنند شرفتیو پ ابدی شیو ...(، هم مهارتشان افزا یبصر ،یسمع ،یلمس ،ی)جنبش

ت نفس و کاهش اعتماد به نفس و عز یموجب ناکام یدر پ یپ یبشوند؛ چرا که شکست ها

 جادیون و بدون اهمراه با تعاباشد البته  یرقابت دیبا یزباالتر، با نیشود. در سن یکودک م

 عداوت. 

رار است مشخص کند، ق یهدف خود را از انجام باز یاست که مرب نیموضوع ا نیتر یاصل

 یبررس هدف در سه سطح قابل نیکه خود ا اموزدیرا ب یزیچه چ یباز نیکودک در طول ا

 است: 

 است. یکه همان هدف آموزش هیهدف اول (1

 نیها در اصل ایها است و در بازییکه ناظر به مهارت و توانا یانیهدف م (2

 مد نظر است.

 یعیبط یها تیمحدود انگریب یاست و به نوع ندهیکه ناظر به آ ییهدف غا (3

 است.  یزندگ

جنب و  شیاعداد و افزا یریادگی یکه هدف آموزش نیعالوه بر ا ،یل یل یدر انجام باز مثال

 تیشود و محدود یم نیو تمرکز بر آن هم تام ایجوش کودک وجود دارد، مهارت پرتاب اش

 .ردیگ یمانند صبر کردن هم مد نظر قرار م یعیطب
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 یباز کاربرد
مهارت  یا هنیاست تا در زم ازین ایوجود دارد  یدر مشاهده رفتار کودک، مشکل خاص یوقت

. ردیصورت گ یزبا کیکار در قالب  نیبهتر است ا وزد،امیرا ب یموضوع یحت ایشود،  تیاو تقو

 توان: یکار م نیا یبرا

 (یتیترب یموجود استفاده کرد. )با در نظر گرفتن اصول کل یها یاز باز 

 دایپ ای یعد بازقوا رییتوان با تغ یم یاصالح کرد(. گاه ایداد) رییها را تغ یباز 

نمود،  جادیا تیرا دنبال کرد و هم جذاب یتیهم اهداف ترب دیجد یا وهیکردن ش

وند آن ر یو مر ندیبگو یدیقواعد جد ای یدیجد یتوانند باز یخود کودکان م

 یباز بدهد. مثال شنهادیپ خودشکودک  کیدر قالب  ایکند،  یرا مناسب ساز

افراد در  تیخالق که نیکار عالوه بر ا نیفوتبال را با دو تا توپ برگزار کرد، با ا

و  تیشود، اهم یموضوع به کار گرفته م نیا یبرا یدیساز و کار جد هیته

 شود. یکم رنگ م یتا حد زیفوتبال ن یانحصار اغراق شده باز

 یاف بازتوجه شود: اهد یکار الزم است به نکات نیا یکرد. برا یطراح یباز، 

 ،یجسم ،یکزتمر ،یمهارت ،ی)فکر یتعداد نفرات، نوع باز ،یباز ازیزمان مورد ن

شرح  و ...(، یبصر ،یسمع ،ی)لمس یمناسب باز یتیشخص پیو ...(، ت یحرکت

 .یدر باز یو نقش مرب یباز

ول، هدف موضوع است که در هفت سال ا نیها در نظر گرفتن ا یدر تمام باز یاصل نکته

 یه خوبکودک ب الیام دیمنظور با نیا یبه حس امارت است، برا دنیهمان رس یباز یاصل

را  قشیک عالبود تا کود یطیبه دنبال فراهم ساختن شرا دیبا یباز یارضاء گردد و در طراح

  آن ها انتخاب کند. نیآن ها را تجربه کند و از ب ند،یبب

 یعارضه ا چیکرد که ابتدا انتخابش ه یط یبه شکل دیرا با یزمان ریس ز،یمورد انتخاب ن در

را خودش انتخاب کند(، بعد متوجه  یکی ،یباز نیتا ماش دو نیکه ب نینداشته باشد )مثل ا یدر پ

با تاب و سرسره،  یباز نیشود که انتخاب ها هم حسن دارند و هم ضرر )مثال با انتخاب از ب
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که انتخاب ها  نیمرحله ا نیدهد( و در آخر یاز دست م یزهایآورد و چ یبه دست م ییزهایچ

به  ،یبلند کیاز  دنیبا عوارض آن روبرو شود )با انتخاب پر دیدارند و کودک با یعوارض در پ

شود(. البته  یغذا خوردن موجب دل درد م دنیدر حال دو ای ند،یب یم بیخورد و آس یم نیزم

 دیخوردن کودک را فراهم ساخت اما در انتخاب ها نبا نیزم طیکه لزوما شرا ستین نیمنظور ا

 بود. یعیو طب یینگران اتفاقات جز

  یباز یژگیو
ر همه مراحل است که خودِ کودک د یتیکننده لذت کودک و اهداف ترب نیتام یدر صورت یباز

نه  یربم یعنینداشته باشد؛  یهم نقش محور یآن نقش صد در صد فعال داشته باشد و مرب

عضو  کیکودکان،  همانند دیبا یو قواعد آن باشد و نه قضاوت کننده آن. مرب یکننده باز نییتع

 نیخودشان ب دیابنکته بچه ها  نی. با توجه به همباشد و در رده کودکان باشد یباز یاعضا از

به مرور  زیرا ن یزیرحس امارت، کودک برنامه  نیکار عالوه بر تام نیها انتخاب کنند، با ا یباز

و  ابدی یم شیزااعتماد به نفسش اف ابد،ی یاو ارتقا م یکالم یزمان خواهد آموخت، مهارت ها

عروسک )که  کیتوان از حضور  یانتخاب وجود دارد. مثال م نیا یبرا یاریبس یاه وهی... ش

ها در مورد  بهتر است به کمک خود بچه ها ساخته شده باشد( بهره برد و آن عروسک از بچه

با ظرافت  دی، باشود یکه نظرات گوناگون ارائه م یمواقع نیشان بپرسد. در چن یها یعالقه مند

که کودک  ینحو آن قائل شد البته به یبرا یاصالح کرد و تقدم و تاخر ،کرد بیرا ترک نظرات

دش را از تواند حرف خو یم یاست. مرب هیبق یبرا یریگ میدر حال تصم یمتوجه نشود مرب

 .ردیبگ دییکودکان بزند، از آن ها نظر بخواهد و تا گریزبان د

 یباز انواع
 کرد:  یبند میتوان تقس یگوناگون م یها را بنا بر اهداف مورد نظر به شکل ها یباز

  تیاساس جنس بر
 ها عبارت است از:آن نیترمؤثر است که عمده یدختران و پسران عوامل یباز نیتفاوت ب در
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 و فطرت کودک  عتیطب 

قه نشان عال( فیساکت، آرام و ظر یها ی)باز هایاز باز یبعض یبه سو عتاًیطب دختران

 رایز یمانجس تیفعال ازمندیدشوار و ن یها ی)باز گرید یهایباز یو پسران به سو دهندیم

 لهیپسران وس نزد یاز روانشناسان، باز یبرخ دهیبه عقاست(.  یعضالن یروینشانگر قدرت و ن

. پسران بودن گرانیبا د یبرا یا لهیدختران وس یاست و برا گرانیاثبات خود در برابر د یبرا یا

 ایکنند  یم یرزنند و قانونگذا یم یو آداب و رسوم باز نیدر قوان یدست به ابداع و نوآور

مانند و به  یم بندیپا یبه قواعد باز شتری. و دختران برندیگ یم دهیرا به نفع خود ناد نیقوان

 هستند. دیمق یاصول باز ونظم  تیرعا

 و جامعه  نیانتظارات و توقعات والد 

دخترانه و پسرانه  یهایباز نیتفاوت ب یکم کم آنان را به سو زیاز دختر و پسر ن توقعات

 یول شودیمندختران و پسران مشاهده  یباز نیب یادیتفاوت ز یدر دوران کودک. دهدیسوق م

که  ییهاو ارزش شودیاختالفات آشکارتر م رسد،یسن ورود به دبستان فرا م نکهیبه محض ا

 ،یسالگ 8 ای 7. در حدود دهدینشان م هایخود را در باز شود،یس قائل مهر جن یجامعه برا

در  نیند و اکن یباز گریدارند با همد لیتما شتریپسران ب شود،یآشکارتر م یجنس یهاتفاوت

و مسخره  دهندیها را آزار مبا دخترها آن یباز ی. پسرها به جاخوردیبه چشم م زیدختران ن

 .کنندیماو را مسخره  گرید یکند، پسرها یاز دخترها باز یبا گروه یسر. اگر پکندیم

 اریبس یمان بازسن و ز رند،یپذ یم تیزود مسئول یلیکه دختران خ نیروستا، با توجه به ا در

تصاد خانواده دارند و در اق تیکوچکتر مسئول یدر مورد بچه ها یمحدود است. اغلب در کودک

 یمن نگهدارض. آنان است گریکدیآنان همراه  انیدر م یو بازکنند. کار  ینقش م یفایا زین

آواز  یقال یپشت دارها ایکنند و  یم یهمانند عروسک زنده با آن ها باز خردسال، یبچه ها

 خوانند. یم
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 نیند و به همبرخوردار یشتریب یها یبا دختران از آزاد سهیپسران روستا در مقا یها یباز

کار و  زین ها نآ نیاست اما در ب شتریب یو تنوع باز عتریها وس نآ انیدر م یخاطر دامنه باز

 در خانواده دارند. ینقش اقتصاد رایتوام است، ز یباز

است: عروسک ه یباز نیبه آن عالقه مند هستند، ا شتریکه دخترها ب ییها یباز یطور کل به

 یها ی... و باز و ستانیچ ،یفروشندگ ،یاطیخ ،یبافندگ ،یمعلم باز ،ییرایپذ ،یخاله باز ،یباز

 لهیت ،یوچرخه سوارد ،یفوتبال، استفاده از ابزار، بادبادک باز ،یراندازیمورد عالقه پسرها: ت

 و ...  یباز نیو ماش ونیکام ،یفرفره باز دن،یدو ،یمشت زن ،یکشت ،یباز

 اساس سن  بر 
القه به لگد اول ع یمثالً نوزاد در همان روزها پسندد،یرا م یخاص یباز یدر هر سن کودک

. در کنندیم یبا او باز انیاطراف شودیتر مکه بزرگ یها دارد. کمزدن و حرکت دادن دست

 شتریردسال بهاست. کودک خآن یرشد رییکودکان نشانه تغ یباز یالگو ،یکودک هیاول یسالها

دک در کنار هم و وکدو  یعنی شود؛یدنبال م یمواز یدارد که بعداً با باز ازین ینفرادا یبه باز

مستقل  ینند، ولکاستفاده  زین لهیوس کیها ممکن است از . آنپردازندیم یبه باز گریکدینه با 

 بپردازند. یبه کار و باز گریکدیبا  ادیو بدون ارتباط ز گریکدیاز 

 یباز زین گریها با کودکان دآن یعنی پردازند،یم یارتباط یبه باز شتریساله، ب 4تا  3 کودکان

در  یشوند ول کیها شربدهند و با آن گرانیبه د ینیخود را تا حد مع لیوسا توانندیو م کنندیم

. از کنند تیه تبعگروه کنند و به اصطالح از گرو یخود را فدا یفرد قیعال توانندیحال نم نیع

 یاشتراک یزبه با شتریو ب شتریاست که کودک ب یتا شش سالگ یسالگ میسن چهار و چهار و ن

 یگروه یبه باز کنندیرا دنبال م یکه هدف مشترک یگروه یهاتیدر موقع یعنی آورد،یم یرو

 . پردازندیم



 

(8) 

 اساس تعداد بر
 ودک به ک دیبا یکودک مهم است، گاه یکردن برا ی. تنها بازیفرد یها یباز

 فرصت داد تا خودش به کشف و تجربه امور بپردازد.

 یگروه یها یباز 

از امور  یاریبس یریادگیشدن کودک و  یدر اجتماع یمشابه اجتماع طیجهت ساختن شرا به

 یگروه یباز یتا هفت سالگ بایتقراست که  نیمثل رقابت و تعاون موثر است اما نکته مهم ا

وه حضور گر انیدر م ی. کودکان به صورت فردستین یمیت یباز یکودکان به معنا انیدر م

 .شوند یاما از گروه هم جدا نم ندکن یم یدارند و باز

 اساس کارکرد بر
 یو کاهش پرخاشگر جاناتیه ،یانرژ هیتخل یکه برا یجسم یها یباز 

 زیخ نهیسدر آن ها دارد، مانند نشستن،  ینقش کم تیو خالق دندیمف اریبس

 ،یناب بازپرتاب کردن، تاب، ط دن،یباال رفتن، پر دن،یدو ستادن،یرفتن، ا

 و ... یتوپ باز ،یسوار دوچرخه

 و  یآداب اخالق یریادگی یکه برا یشیو نما یدیتقل یها یباز

است  مناسب یزندگ یواقع ینقش ها یفایبا جامعه و ا یهماهنگ ،یاجتماع

روز و و عواطفش ب ازهایآن نقش ها، احساسات، ن یفایو کودک عالوه بر ا

 هو ... ک یازب سیپل ،یمعلم باز ،یدکتر باز ،ی. مانند خاله بازابدی یظهور م

 یکار را م نیها ا یبا استفاده از لباس ها و لوازم مثال پدر و مادر، در باز

 کند.

 یرویها، ن یرفع ناکام ایها  تیدر واقع رییتغ یکه برا نینماد یها یباز 

که  ییشتابد تا او نشانه ها را بسازد، نشانه ها یبه کمک کودک م لیتخ

نقش  یشوند. مثال تکه چوب یم یقعو اشخاص وا واناتیح ا،یاش نیجانش
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نتوانسته به آن  تیکه در واقع یخانگ وانیح کی ای ابدی یاسب را م کی

 شود. یاو م یهمباز ابد،یدست 

 ا ب ،یزیکه کودک با به وجود آوردن چ (ی)ساختن یتیخالق  یها یباز

 ،ینند نقاشکند. ما یو احساساتش را اظهار م دیاستفاده از کلمات و ... عقا

 خاک و ماسه. ر،یبا گل، گچ، خم یخانه ساز ،یشن باز ،یباز ریخم

 یباز اسباب
که  نیر ابکودک است. عالوه  ین براآلذت بخش بودن  ،یاسباب باز هینکته در ته نیاول

او کمک کند،  شده باشد تا هم به پرورش حواس و رشد هیکودک ته یمتناسب با سن و قوا دیبا

آن نشود.  به یتوجه یب جهیکودک و در نت یو هم موجب خستگ زدیاو را برانگ تیخالق دیبا

 شیکم افزا و کم بیبه ترت یسه تا هفت سالگ نیعالقه کودکان از سن وردم یها یاسباب باز

کمتر را  یدگیچیبا پ یباز یشود )مثال در سه تا چهارسالگ یتر م قیحال عم نیو در ع ابدی یم

 پسندد(.  یم

)مداد  یم نقاششرح است: لواز نیمورد طبع اوست، به ا شهیهم بایکه تقر یلیاز وسا یتعداد

سه، توپ، ما ،یگل باز ،یباز ریخم ،یگچ، آبرنگ، قلم مو(، حباب ساز ،یمداد شمع ،یرنگ

سباندن چبرش و  لیآن، وسا لیعروسک و وسا ،یدرشت، قطعات چوب یچوب یمهره ها ن،یجورچ

 یتکه ها و خی)چکش، م ینجار لیچسب(، وسا ،یکاغذ رنگ دن،یبر یکاغذ باطله برا ،یچی)ق

 یاطیخساده  لی(، وسایو آشپز یکوچک غذاخور ی)ظرف ها یآشپز لیآهن، آهن ربا(، وسا

 یربافیحص ،یافندگب لیفرفره، وسا ،یباغچه بان لیوسا اه،یتخته س ک،ی)نخ و سوزن، کوبلن(، ماژ

 و ... 

  یاسباب باز کارکرد
 مواردند:  نیشامل ا زیتحرک و تعادل ن جادیا یبرا ییها یاسباب باز 

 له دار و ...پ یرفت مانند نردبان، طناب ها نییکه بتوان ازآن باال و پا یلیوسا (1
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کردن،  یل یجدول ها، ل کیتعادل مانند االکلنگ، لبه بار جادیا یبرا یلیوسا (2

 شده و ... دهیکش نیزم یکه رو یخط یراه رفتن رو

 ..مانند توپ و . یدنیغلتان لیوسا (3

ون ها، دوچرخه، سه چرخه، فرغ نیمانند ماش یدنیو کش یهل دادن لیوسا (4

 کوچک و ...

 دنب یاعضا گریبا د یو هماهنگ یدست یمهارت ها تیتقو یبرا ییها یاسباب باز 

 سوراخ دار و ... ینخ و مهره، تخته ها (1

 یکردن چیپ لیوسا (2

 یو جفت کردن یسوار کردن لیوسا (3

 زییو تم صیقوه تشخ تینقو یبرا ییها یاسباب باز  

 یاها با شکل ه نیمانند جورچ یاشکال هندس ییشناسا یبرا دیمف لیوسا (1

 مثلث و ... ل،یمستط ره،یدا یهندس

 ،یگ ناندازه و حجم مانند قطعات کوچک و بزر ییشناسا یمناسب برا لیوسا (2

 کاسه و ... وان،یچوب، ل

 ق، سوتک، بو ،یقدرت تکلم و زبان کودک مانند ساز دهن تیتقو یبرا ییها یاسباب باز

شود.  یم کودک یصدا دیو تول یدستگاه تنفس تیو ... که موجب تقو یبادکنک، توپ باد

 صحبت کند. شتریکند تا کودک ب یکه کمک م ییها یطور اسباب باز نیهم

 وان آن ها را از ت یمانند انواع لگوها، قطعات، آجرها و ... که م یساختن یها یاسباب باز

کرد  هیم تهک یا نهیمختلف با صرف هز یو اندازه ها ادیو ... در قطعات ز کیچوب، سرام

 شود.  یکودک م تیبروز خالق شتریکه موجب هر چه ب

 هیهستند که مناسب بوم منطقه و توسط خود کودک ته یلیها وسا یاسباب باز نیبهتر 

 رندیگیم ادیکه ممکن است اسباب فراهم نباشند، کودکان  ییشده باشد. در مناطق روستا

 تیو فعال یباز کیبه نوبه خود  یو سازندگ دیتول نیبسازند. ا یخود اسباب باز یکه برا

عالوه بر لذت بخش بودن  ندیفرا نی. اشودیمحسوب م ودکانک لیقب نیا یدلچسب برا
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دهد. ساخت منچ، مار و پله،  یم شیافزا زیو اعتماد به نفس او را ن تیکودک، خالق یبرا

 دیمف اریبس یاز جانب مرب میمستق کتهیعروسک، ماسک و ... توسط خود کودک بدون د

به آالت و اسباب ندارند  یاز چندانیکه ن یسنت یهایآن دسته از باز نیخواهد بود. هم چن

 دارند. اریکاربرد بس زین

 ینکته کاربرد چند
 ن اهداف شد یموضوع به عمل نی. اجهیشوند نه نت قیتشو دیها با تیفعال

 یکمک م اریشکست( بس رشیو پذ یروزیپ تیظرف جادیذکر شده )ا

 دهیناد حال نیآن توقف ننگردد و در ع یکند. برنده اعالم شود اما رو

 ید مختلفبا افرا یکم کم بداند که در زندگ دیهم گرفته نشود. کودک با

 ای، خواهند داشت یکمتر ای شتریب یها ییشد که توانا خواهدمواجه 

 نیگرفت، ا تر از او قرار خواهند نییپا ایباالتر  یلیکه به هر دل نیا

 . ردیبپذ دیرا با یقواعد زندگ

 دن،یدو دارند و حرکت، یادیز اریانتخاب شوند که تحرک بس ییها یازب 

 ینرژدهند. ا لیاز آن را تشک یادیپرتاب کردن و ... بخش ز دن،یپر

 بشود.  هیتخل حیبه شکل صح دیکودکان با

 ودک ک یاندازه مهم هستند و همه مهارت ها کیبه  هایالبته همه باز

 رشد کند. دیبا

 ه کرد؛ بچه انعطاف داشته باشد و بتوان آن را کوتا دیبا یمدت زمان باز

کودک  یشوند. وقت یخسته م یباز کیباهوش عموما زود از  یها

 پرداخت. یگرید تیبه فعال دیبا دهد،یاش را از دست معالقه

 موجود  طیبه امکانات و شرا یدست پر باشد، با نگاه شهیهم دیبا یمرب

کند. مثال در مورد آب  نیگزیجا یبسازد و باز یبتواند به سرعت باز

کند که مثال مهارت  یرا طراح یباز کیمناسب  صیبا تشخ دیبا یباز

ب را پشت گردن بچه ها قرار آ وانیفرد را هم باال ببرد )ل یتمرکز
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و  یمهارت دست ایحرف بزنند و ...(  ایحفظ تعادل راه بروند  باو  ردیبگ

ظرف وجود  کیکه در یآب یبا قطرات رنگ رو یاو را ) نقاش  یهنر

داشته باشد )با پرتاب اجسام  یموضوع علم ایلگن(  کیدارد مثال 

ن داده شود(. مختلف مانند چوب، سکه، خط کش و ... شکست نور نشا

 ییها طیدر مح یتیعنصر ترب نیو اثرگذارتر نیمهم تر یبه طور کل

 ییتواند نواقص موجود کار را شناسا یاست که م یخارج از خانواده، مرب

 و آن ها را مرتفع سازد.

 یراحطانتخاب و  یراهگشا اتیوجود دارند که به عنوان کل ییها یباز 

ل که حضرت رسو یها هستند. مثال خاک باز یباز گریاز د یاریبس

 یاک مخکه بچه ها را دوست داشتند را انس آن ها به  یلیاز دال یکی

دک کو لیبدن، م یمنیا ستمیس تیبا خاک عالوه بر تقو یشمرد. باز

ن ش ،یچون گل باز ییها یکند و باز یارضا م یرا تا حد عتیبه طب

ز کندن باغچه و ... ا اه،یبا خاک، پرورش گل و گ ینقاش ،یباز

 یمختلف لیکه به دال یآب باز نیآن هستند. همچن یها رمجموعهیز

 یو نشاط، کودک را غرق لذت م جانیه جادیحواس و ا کیچون تحر

 ییها ی. بازدیکش رونیرا از دل آن ب یمختلف یها یتوان باز یکند. م

آب  ندیبا آب و ... البته فرا یزیرنگ آم ،یآب پاش ،یچون حباب باز

خوان باشد چرا که سالمت است یطوالن یلیخ دینبا میمستق یها یباز

 اندازد.  یکودک را به خطر م یها
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