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ابتدا گوش کن، یک طرح UNODC برای حمایت از 

خانواده های شاد، سالم و پرورش دهنده.

برای معلومات بیشتر و ریفرنس لطفا به 

آدرس ذیل مراجعه کنید:

علم بازی

بازی به کودکان کمک می کند تا از استرس و 

نگرانی ها عبور کنند. بازی برای صحت جسمی و 

روانی مفید است و به حفظ حالت عادی در 

مواقع سخت کمک می کند.

دوران کودکی بهترین زمان برای یادگیری از 

طریق بازی است. علم نشان می دهد که بازی 

می تواند بهبود قابل توجهی در مغز داشته 

باشد و به رشد مغز کمک کند.

بازی نحوه ایجاد دوستی است. برای توسعه 

مهارت های اجتماعی و خودکنترلی حیاتی 

است.

بازی باعث پرورش خالقیت، کاهش 

استرس و بهبود خواب می شود.

بازی به تمرکز کودکان کمک می کند. مطالعات 

نشان می دهد که کودکان بعد از تعطیالت بیشتر 

روی کار مکتب تمرکز 

برانگیختن خالقیت مبتکرانه کودکان (از طریق 

بازی با کلمات، قافیه یا داستان گویی) باعث 

رشد زبان و سواد می شود و از مشکالتی مانند 

نارساخوانی جلوگیری می کند.

مطالعات نشان می دهد که بازی ممکن است به 

بهبود موفقیت درمان ADHD کمک کند، به ویژه با 

توجه به موفقیت اجتماعی.

در سنین 2 تا 7 سالگی، وانمود کردن بازی 

کودکان به آنها کمک می کند تا مفاهیمی را که 

از نظر شناختی در حال رشد آنها هستند 

تقویت کنند.

بازی به پیوند کمک می کند. علم ثابت می کند که 

والدین و فرزند هنگام بازی با هم به معنای واقعی 

کلمه در یک طول موج هستند. والدین در طول بازی 

های اجتماعی به نوزاد خود پاسخ عصبی می دهند و 

زمانی که والدین از نظر عصبی بیشتر پاسخگو 

باشند، نوزاد توجه بیشتری نشان می دهد.

کودکانی که فاقد حمایت عاطفی هستند و موقعیت 

های استرس زا را تحمل می کنند، به احتمال زیاد 

استرس سمی را تجربه می کنند، که با مشکالت صحت 

روان، سوء مصرف مواد - و مقدار کم بازی مرتبط است.


