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 «رفتاری -دوره بازی درمانی شناختی »

 

 کمک به درمانگران باشندمی احسکاشکشکان    و مشکالتت  بیان برای کمی لغات خزانه دارای کودکان ازآنجاکه

 اجرا باظرافت را درمان هم و دهندمی تشککصی  را آنها مشککالتت هم از کودکان هایمندیعتقه از که بازی

 .کندمی

 زا کودک برداشت بداند خواهدمی :درمانگر .کندمی شکناشایی  را مشکال   درمانگر تشخیصیخی   هایبازی با

 باشد؟ تواندمی چیزی چه افتدمی خانواده شیستم در که اتفاقاتی و خانواده موضوعات و مسائ 

 در و نمایش یا کاردشککتی طریق از برخی در نقاشککی  طریق از کودکان از برخی در را اطتعات این درمانگر 

 .آوردمی دشت به هابازی انواع وشیلهبه کودکان بعضی

 هایمهارت یادگیری با دلصواهش  یحوزه در وقت صککر  و بردن لذت ضککمن کودک درمانی هایبازی در

 .نمایدمی مشاللش ح  به اقدام گوناگون

 هوش هایبازی انواع:  

 هوش  هیجانی هوش :از اندعبارت آن انواع گردندمی هوش هایجنبه تمام تقویت موجب هوشککی هایبازی 

 ... و گراطبیعت هوش  درونی هوش حرکتی  هوش  ارتباطی

 گیردمی انجام توجه باالرفتن و دقت افزایش برای :تمرکز و توجه هایبازی. 

  گیردمی انجام هابازی این در بلندمدت حافظه و مدتکوتاه حافظه تقویت :حافظه هایبازی. 

 اشت شده طراحی خاص اختتل یک درمان مصصوص هابازی این :درمانی هایبازی. 

 مث  .اشت گردیده تعیین آن برای مشصصی اهدا  که شده طراحی گوناگون هایحوزه در مصتلفی هایبازی

 .طتق کودکان یا ابیوز کودکان برای هاییبازی
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 عاریفت این بین که آنچه اما گرفتهانجام گوناگون رویالردهای بر بنا مصتلفی تعاریف درمانی بازی برای    

 .باشدمی تعریف این اشت مشترک باهم

 دوشت را آن کودکان جایی تا  اشت بازی اصلی یشکاخه  بودن بصشلذت « اشکت  بصشلذت فعالیتی بازی»

 حالت و دارد وجود بردوباخت آن در که هاییبازی.  دهندمی انجام را آن روش یک به بارهاوبارها که دارند

 تدش از را بودن بصشلذت بعد و شده ناکامی به تبدی  دوم گروه را بازی لذت از بصش یک اشت ایمسابقه

 بازی حال در گفت تواننمی دارد بازی ظاهر که شود کاری انجام به مجبور کودک اگر ایناله ضمن   دهدمی

 ودکک درونی دنیای بازی واقع در باشند گریز  واقعیت باید هابازی .دهدنمی انجام لذت و اختیار با زیرا اشت

 صابانت که را بازیاشباب نوع حتی هستند از هاآن کلمات کندمی اشتفاده کودک که هاییبازیاشباب  اشت 

 .باشندمی کودکان جمتت کنندمی انتصاب که هاییبازی و اشت معنی دارای درمانگر برای کندمی

 .اشت تشصی  قاب  دهدمی انجام که هاییبازی از کودک مشال  نوع حتی و خلق  هوش   شصصیت

 .دارد انتها و میانی  ابتدا کودک داشتان. دارند داشتانی محتواهای اغلب باهوش کودکان هایبازی

 وجل و عقب را آن فقط و بدهد ماشین یک او به درمانگر اگر دارند عملالردی هایبازی متوشطه باهوش بچه  

 .شازدمی داشتان یک او با باهوش کودک ولی بردمی

 در  نیسکتند  نگرآینده غمگین کودک هایبازی دارد تفاوت بسکیار  شکاد  کودک با غمگین کودک یک بازی   

 و شککودمی مهندس یا پرشککتار دکتر  و کرده رشککد کودک شککودمی مادر یا پدر کودک  نگرآینده هایبازی

 که ایآینده هایشبازی در افسککرده کودک .گیردمی خود به بازی در تری واقعی شککال  بزرگسککالی آرزوهای

 یک بازی در همیشککه دارد غمگین موضککوعات کودکان این هایبازی کشککد نمی تصککویر به را امیدوارکننده

 ... و میردمی نفر یک یا ماندمی تنها یا خوردمی شالست کودک

 هایقسمت از شاد کودک مثال طور به دارد گسکتردگی  و اشکت  ختقیت از مملو شکاد  کودک هایبازی     

  ن ش جعبه پایین یگوشه و گوشه  یک در فقط افسکرده  کودک ولی کندمی اشکتفاده  شکن  یجعبه مصتلف
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 باعث واقعی دنیای در اتفاقی اگر یعنی بازی یک گریزی واقعیت خاصککیت. چیندمی را هایشبازیاشککباب

 .دهد تغییر اشت مای  که صورتی به را آن و برده اشبازی دنیای به را او تواندمی شودمی کودک ناراحتی

 و کند حسادت او به نسبت اول فرزند و باشد شده متولد جدید و دوم کودک   ایخانواده در اگر مثال طور به

 زیرا دده نشان نوزاد به را خشمش تواندنمی هرگز دارند دوشت او از بیشتر را نوزاد والدینش که کند تصور یا

 .کند تصلیه را هایشحس همه تا شودمی فراهم فرصتی بازی دنیای در ولی شد خواهند او مانع مادر و پدر

 هک رشککیدند نتیجه این به پژوهشککگران گرفت انجام درمانیبازی پرخاشککگر  کودکان با که پژوهش در       

 گزارشککات کنند تصلیه هابازیاشککباب با و بازی اتاق در را خود خشککم تا دهندمی فرصککت کودکان به وقتی

 همچون کودکان احسکاشات  ازآنجاکه.  کنندمی دریافت خانه در آنها پرخاشکگری  مورد در والدین از کمتری

 تصابان آن تصلیه برای راهی کودک  نگیرد قرار اختیارشان در تصلیه کانال اگر اشت انرژی دارای بزرگساالن

 .بزند نامناشبی هایروش به دشت اشت ممالن و کندمی

 بازی در ندارد  دوشککتی هیچ که کودکی مثال طور به کنندمی بازیهم با را آرزوهایشککان کودکان گاهی     

 فقط کودک و نیست کردنبازی معنای به باشد نداشته فعال شرکت بازی  در کودک اگر .اشت گروه یک لیدر

 .دارد را تماشاچی نقش

 هایبازی اگر دارد  مشککال  قطعاً یعنی نالند بازی کودکی اگر اشککت کودکان زندگی ضککروری بصش هابازی 

 .شودمی دیده اختتلی ردپای اشت ممالن زیرا شود  بررشی باید باز نباشد هم اش شن حد در کودکی

 بازی انواع:  

 .کندمی تقسیم باقاعده و نمادین مهارتی  دشته شه به را هابازی پیاژه

 ودکک رشد با و اشت مهارتی هابازی اشت کمتر کودک شن چه هر  افتدمی اتفاق شن ترتیب به هابازی این 

 مهارتی هایبازی در اشککت  گروهی هایبازی قاعده  با هایبازی از منظور. شککودمی باقاعده و نمادین هابازی
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 هپیاژ. خود دوربه چرخیدن یا پا تک  پاجفت پریدن  مث  هاییبازی شککود می تقویت کودک جسککمانی قوای

 .کردند خردتر را بندیدشته همین شناشانروان برخی اما کرد بندیدشته کلی صورتبه را هابازی

 یاژهپ اما اشت تعادلی هابازی از بعضی کند می تقویت را ریز یا درشت حرکتی هایمهارت هایبازی از بعضی 

 رشد باعث زیرا دارند مهارتی هایبازی به نیاز شالگی ۸۱ تا کودکان  کرد بندیدشته کلی صورتبه را هابازی

 طتیی دوره به و رشککد شککنین در کودک شککن چه هر. شککودمی نوجوان و کودک جسککمانی قوای تقویت و

 هایکتس انواع را کودک اگر کنندمی تصور والدین گاهی  اشکت  بیشکتر  هابازی این اهمیت باشکد  ترنزدیک

 .اشت کردنبازی و دویدن دارد اولویت کودک برای آنچه ولی اشت کافی او برای ببرند زبان و ختقیتی

 اعضککای با را بازی کودک ایتجربه بازی در نامندمی هم ایتجربه یا کشککفی هایبازی را مهارتی هایبازی

 .اشت شرعت مفهوم کشف حال در و دودمی کودکی اگر مثتً. دهدمی انجام حواشش و بدنش

 ریاضککی درس در مشککال  دارای کودکان از پژوهشککی در گیردنمی یاد هم خوب نالند بازی خوب کودک اگر

 رکتیح تمرینات دیگر بعضی و ولی لی تمرینات آنها از بعضی به  دارند حرکتی خام کودکان این شد مشص 

 .شد داده متفاوتی

 شص  کندمی وانمود بازی در کودک. شودمی آغاز شکالگی  ۳ تا ۲ شکن  از وانمودی یا نمادین هایبازی     

 تأثیر بسیار بچه رشد روند در نمادین هایبازی اشکت   کاری انجام حال در کندمی وانمود یا و اشکت  دیگری

 نهاآ و گرفته قرار متفاوت هایآدم جایگاه  در مصتلف هاینقشه یتجربه با کندمی کمک کودک به و گذارند

 رشد رودمی باالتر کودک شکن  هرچقدر و اشکت  کودک هوش یدهندهنشکان  نمادین هایبازی. کند درک را

 را زیبااشباب تلفن گوشکی  مثال طور به شکود می ترپیشکرفته  نمادین هایبازی و کرده پیدا افزایش هوشکی 

 را شدودشت انگشتان ترپیشکرفته  قسکمت  در و کندمی صکحبت  بزرگسکال  یک مث  آن با و برداشکته  کودک

 .اشت تلفن با صحبت حال در که کندمی وانمود و کرده تلفن شال 

 .اشت نمادین بازی حال در کندمی اشتفاده اشب جایبه بلند چوب اشت کودک وقتی :پصاژه مثال

 .شودمی شروع شال ۳ از و انجام گروه در که هستند هاییبازی اجتماعی یا قاعده با هایبازی 
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 زهنو زیرا و باشککد ابزار باید هابچه تعداد به یعنی گیردمی انجام موازی صککورتبه قاعده با هایبازی ابتدا در

 .شودمی ترپیشرفته نیز قاعده با هایبازی کودک رشد شدنبزرگ با اشت زود آنها برای مشارکتی هایبازی

 و همسکککن جمع در زیاد که کودکانی  گیرندمی یاد را بردوباخت معنای گروهی هایبازی در کودکان   

 همه که درشککی کتس در مثال طور به ندارند را ناکامی گونههیچ تحم  گیرندنمی قرار خودشککان هایشککال

 هایبازی کودک این اگر نپرشد درس دادنپاشخ به دارد اصرار که کودکی از معلم و اندبرده باال را دشکتشان 

 فرزندتک کودک اگر. شککودمی گریزان معلم و کتس از و نیاورده تاب را ناکامی باشککد نداده انجام اجتماعی

 ندکنمی تحم  را ناکامی کودکی چنین  اشت برنده معموالً و هابازی و گرفته قرار خانواده حمایت مورد باشد

 حم ت  ترهاکوچک تابعیت دلی  به نیز کنندمی بازی خودش از ترکوچک کودکان با که کودکی همچنین

 .شودمی انجام مسئله این همسال با ارتباط در اما  گیردنمی یاد را ناکامی

 هک کودکانی. بینندمی آموزش قاعده با هایبازی طریق از را همالاری و مشارکت  قاطعیت  بردوباخت تحم  

 در زیرا  .کنندمی پیدا مسککئله ح  قدرت بزرگسککالی در شککودمی فراهم برایشککان ختقانه هایبازی فرصککت

 گونهاین در را وخطاآزمون و کندمی تجربه بار هر را متفاوتی و زیاد هایگزینه کودک ختقانه هایبازی

 .کنند امتحان بازی در را مصتلف مسیرهای توانندمی و آموزندمی هابازی

 برای درمانگر  .اشککت آزاد بازی در کودک و دهدنمی مسککیر کودک به درمانگر یا والد ختقانه هایبازی در

 پیک عیناً را درمانگر کار کودک زیرا کند اقدام کودک از زودتر نباید نیز آن انجام ینحوه یا تالالیف انجام

 دشتیکار هیچ شودمی توصیه نیز درمانگران به علت همین به ماندمی باز تاللیف انجام در ختقیت از و کرده

 شدرمانگر اشککت این بر کودک تصککور زیرا ندارند نگه درمان اتاق در قبلی کودکان هایفعالیت از نقاشککی یا

 دیدِ معرضِ در نه و دیوار روی بر بنابراین کندمی ترشککیم شککال  همان به دارد دوشککت را دیوار روی نقاشککی

 .دهندنمی قرار را کاردشتی گونههیچ کودک
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 و سح دیگران جایگاه درک به مسئله این و کنندمی ایفا را متفاوتی هاینقش کودکان نمایشی هایبازی در

 رایب را معلم نقش  کندمی شیطنت کتس در که کودکی به توانمی مثال طور به کندمی کمک او همدردی

 .داد کردن ایفا

 به کنندمی تالرار را آنان رفتارهای و کرده ایفا را مادربزرگ و پدر یا مادر و پدر نقش اتوماتیک طور به هابچه

  معلم  پدر مادر  کنند بازی کودک با توانندمی همه .کندمی کمک هم آنها شککناختی رشککد به دلی  همین

 .اشت متفاوت صر  بازی با درمانیبازی  یمسئله اما...  و همسال مربی 

 مشال  یک ردپای اشت درمانیبازی از صکحبت  جا هر دهندمی انجام درمان جهت در را بازی درمانگران     

 متصصکک  یک توشککط باید حتماً و شککودمی انتصاب هدفمند بازی واقع در شککودمی دیده هم اختتل یا

 کندمی انتصاب اختتل با متناشب را بازی هر زیرا بگیرد انجام شناشدمی را اختتل و هابازی که دیدهآموزش

 با و دارد دلی  کندمی انتصاب که ابزاری هر برای ایحرفه درمانگر شککناشککدمی را اختتل هر مناشککب ابزار و

 .دهدنمی انجام را خاص بازی یک هابچه همه

 درمانیبازی تارییچه : 

 هب را بازی روش که بود صورت این به بر او روش .شکد  انجام «فروید زیگموند» توشکط  باراولین درمانیبازی 

 هر« ینکت خانم» و «فروید آنا» شناشندمی نفر دو این با را درمانیبازی کنند کار کودک با تا آموخته والدین

 یجادا برای بازی از فروید آنا خانم که بود نالته این در درمانگر بازی دو این عمده تفاوت و هستند روانالاو دو

 اوقات از خیلی زیرا نیسککت درمان اتاق هایبازی همه تفسککیر به نیازی بود معتقد و کردمی اشککتفاده رابطه

 سیرتف توانمی را کودکان هایبازی تمام معتقدند کتین خانم اما کنند می بازی را هایشانروزمرگی کودکان

 ددهمی انجام کودک هرآنچه و باشد علت بدون تواندنمی کودک توشط شده انتصاب بازیاشکباب  حتی  کرد

 مورد هامروز کتم  بر تالیه و هابازی بودن انتزاعی دلی  به تحلیلی روان روش  اشت کودک ناهشیار در علتش

 اشککتفاده روش این از جلسککات همه ولی نشککود اشککتفاده اصککتً ایناله نه  نیسککت درمانگران و بازی اشککتقبال

 روانالاوی حوزه در این بر عتوه. انددرنیامده بازی قالب و صککورتبه هاروش از بسککیاری هنوز زیرا کنندنمی
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 شناختی درمانگر بازی  ن  خانم»و  «کاتمن خانم  آدلری» یحوزه در ولی ندارد وجود معروفی درمانگر بازی

 .باشندمی «راجرزی یا رهنمودی غیر درمانگر بازی  اکستین خانم» و «رفتاری

  فروید آنا کتین  متنی هلموت   فروید  :روانکاوی دیدگاه.  ۱

 شوی دیوید :رهایشی درمانیبازی.  ۲

 آلن فردریک  تافت جسی :ارتباطی درمانیبازی.  ۳

 اکستین ویرجینیا :رهنمودی غصر رویکرد.   ۴

  مدارس در مشاوره و راهنمایی هایبرنامه ایجاد.  5

 درمانیبازی انجمن تأسصس.  ۶

 دارند کسی به نسبت نهفته اضطراب یا خشم که شودمی انجام کودکانی برای معموالً رهایشی درمانیبازی در

 این تا کندمی ایجاد را فرصککتی آنها برای درمانگر بنابراین دهند بروز را آن توانندنمی عادی حالت در که

 در عادی حالت در که کارهایی دهدمی اجازه رهایشی درمانگر. شکود  تصلیه درمان اتاق در شکده  جمع انرژی

 شن جعبه در آب بردن مث  بگیرد انجام خاص وضعیت این و کودک این مورد در باشدمی ممنوع درمان اتاق

 نقد را کودک درمانگر بازی از پس .پرشککروصککدا  هایبازی و گ  در خوابیدن و غلتیدن حتی  بازیگ  و

 هادرمان بازی این در. پرشککدنمی چیزی اشککت خشککمگین او که کسککی به نسککبت کودک حس از و کندنمی

 تصلیه و دهد بروز را ناخوشایندش حس نمادین صورتبه کودک که رشدمی حداق  به درمانی هایمحدودیت

 .کند

 ای ابیوز مث  ناخوشککایندی یتجربه که اشککت کودکانی مصت  لوی دیوید روش به رهایشککی درمانیبازی   

 اتفاق آن به راجع زدنحر  زیرا گویدنمی چیزی بپرشد اتفاق آن مورد در درمانگر یا والد اگر و دارند شکوگ 

 .دارد محدودی لغات یدایره که اشت کوچک قدریبه یا اشت شصت برایش
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 طور به کند تجربه دیگر بار چند یا یک را موقعیت آن کندمی کمک کودک به درمانگر  درمانیبازی این در

 ازیب را آن تصاد  صحنه توصیف حین در یا کند اجرا نمایش صورتبه را ودفنکفن یصحنه شوگ در مثال

 کودک اختیار در مصتلف ابزارهای و هاعروشککک گیرد می انجام شککن یجعبه در هابازی این معموالً و  کند

 شودمی انجام اجرا این بار چندین  کند اجرا هاعروشک و ابزارها با را صحنه خواهندمی کودک از و گرفته قرار

 آموزش کودک به درمانگر  همچنین برود بین از و شود کم شده تجربه یصحنه از کودک اضطراب و ترس تا

 این یگرداننده کودک ازآنجاکه.  دهد تغییر را هاصککحنه از بعضککی  اجرا مرتبه چندین از بعد تا دهدمی

 احساس و نشده ناراحت دردناک هایقسمت از حتی کندمی نگاه اتفاقبه شن یجعبه باالی از و هاشتصحنه

 جلو را هاصککحنه تواندمی بصواهد دلش هرطور که اشککت نمایشککی کارگردان کندمی فالر زیرا  کندمی قدرت

 .دهد تغییر یا برده

 ودندب عقیده این بر کردند صحبت موردش در آلن فردریک و تافت باراولین که ارتباطی درمانیبازی در       

 کودک هب بازی طریق از را ارتباط فنون درمانگر بنابراین اشت ارتباطی مشالتت اغلب کودکان مشکالتت  که

 ابیکت در. کارکرد کودکان با را ارتباطی فنون رهنمودی غیر و تصصصی صکورت به اکسکتین   خانم .آموزدمی

 درمانگر و مشککاور یک که ارتباطی هایتالنیک تمام درآورده نگارش به مراجعش مورد در اکسککتین خانم که

 .اشت شده داده توضیح شاده بسیار زبان با ببرد کار به و بداند باید کودک

 نیاز مشاوره به کسانی که شدمی تصکور  زیرا بود مهمی گام مدارس در مشکاوره  و راهنمایی هایبرنامه ایجاد 

 یانم از تفالر این کرد پیدا گسترش مدارس شطح در که زمانی اما هستند  اختتلی یک دچار حتماً که دارند

 منانج تأشیس با و دارند راهنمایی و مشاوره به نیاز هم شالم کودکان حتی که شد ایجاد ذهنیت این و رفت

 هایگام این. شدمی داده آموزش و ارائه تصصکصی  و ایحرفه صکورت به درمانیبازی هایفعالیت درمانیبازی

 .اندبوده مهم بسیار درمانیبازی یتاریصچه در درمانیبازی

 بازی فواید:  

 کنند بیان کارآمد صورتبه را خود احساشات دهدمی اجازه کودکان به  
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 شود ایجاد موقتی قدرت تساوی و شوند کودکان دنیای وارد دهدمی اجازه بزرگساالن به 

 دهدمی کاهش را آنها اضطراب و اشت بصشلذت کودکان برای بازی  

 کنند آزمایش را مسئله ح  رویالردهای و کند بازی را جدید هاینقش تا دهدمی فرصت کودکان به 

 شودمی کودک تالاملی بلوغ باعث  

 تجارب و کند برقرار ارتباط اششککدهفراموش خود با  کودک شککودمی باعث بازی شککمبلیک ویژگی 

 .کند ترجمه را اولیه حرکتی حسی

 کند کسب مصتلف هایموقعیت در را موردنیاز اجتماعی هایمهارت کندمی کمک کودک به. 

 بازی  کنندمی پیشککنهاد آنها به را هابازی انواع  PMT در فرزند و والد رابطه بهبود برای درمانگران گاهی 

 تغییر کودک - ککود به کودک - والد از قدرت مراتبشککلسککله ازآنجاکه و شککودمی آنها ارتباط بهبود باعث

 این رد کودک و بزرگسال آموزش تفاوت اشت مؤثر مابینفی مطلوب رابطه  ایجاد در بسیار کند پیدا موضوع

 : گوئیممی او به  کنیم ارائه نوجوان یک به ارتباط آموزش بصواهیم اگر که اشت

 کار همین کودک مورد در ولی. شود دوشکت  تو با بصواهد او از و کن معرفی را خودت  کن شکتم  و جلو برو 

  جنگ  حیوانات یا عروشک با مثال طور به باشد بازی با باید

 درمانیبازی اتاق : 

  عروشالی یخانه شن  جعبه مث  اشت ضروری و الزم درمانیبازی اتاق در وشای  و ابزار از شری یک وجود 

 و معرو  هایکارتون عروشککک که اشککت خوب خیلی طورهمین حیوانات عروشککک خانواده  هایعروشککک

 .عنالبوتی مرد مث  باشد داشته وجود بازی اتاق در نیز کودکان دلصواه

 باشد مجدد نصب قاب  و جداشونده آنها شکر  و پا  دشکت  اگر باشکند   شکالننده  و ظریف به نباید هاعروشکک  

 احساشات و خلق ازآنجاکه.  کندمی بصن شپس و کرده جدا را آنها کودک خشم هنگام زیرا  اشت بهتر خیلی

 هشد گناه احساس دچار کودک شود خراب و شالسته اصتحا عروشالی اگر اشت زیاد نوشانات دارای کودکان

 پدر عروشک شر و باشد داشته خشم پدر از کودک اشکت  ممالن کرد  خواهد ترک را بادی اتاق بدی باحال و
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 ازآنجاکه. باشد فراهم کودک برای امالان این و کند وصک   را پدر شکر  اشکت  مای  مدتی از بعد اما کند جدا و

 تصور و شوندمی ناراحت دیگران به زدن صدمه از نیستند قائ  واقعی دنیای بازی دنیای بین تمایزی کودکان

 .اشت افتاده اتفاق این واقعاً کنندمی

 ببیند آشیب بازیاشباب اگر که طوری دارند اهمیت هابچه برای بسکیار  هابازیاشکباب  خاصکی  شکن  یک در 

 ککود بدن اعضای مث  محبوب هایبازیاشباب» که بود شده عنوان با کتابی در شود می شوگ دچار کودک

 «.هستند

 تشصیصی هایبازی در درمانی هایبازی و تشصیصی هایبازی:  گیردمی صورت بازی نوع دو درمان اتاق در 

 مهم درمانگر برای بازیاشککباب نوع انتصاب هم و گیردمی قرار کودک اختیار در هابازیاشککباب ابزارها یهمه

 .کندمی بازی ابزار با چگونه ایناله هم و اشت

 کودکی مثال طور به اشت متفاوت مسکئله  این درمان در اما. کندنمی ایجاد محدودیت تشکصی   در درمانگر

 بازی برای خاص ابزار دو فقط و کرده جمع را بازی اتاق وشککای  تمای  درمانگر دارد  تمرکز و توجه نق  که

 .دهدمی قرار

 درمانیبازی هاینظریه: 

  منفرد هاینظریه                               مشترک هاینظریه                              کالسصک نظریه  

             

 

 کالسصک نظریه:  

 بر دارسم مدیریت شیوه که بود کتشیک نظریه گرفتند قرار مورداشکتفاده  که درمانیبازی هاینظریه اولین 

 .شودمی گفته هم ژنتیک بیو جسمانی مسائ  بر تأکید دلی  به هانظریه این به  بود نظریه  این طبق
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 :شده مطرح دیدگاه سه

 

 مشترک نظریه: 

 درمانیبازی} مثال طور به شککد ایجاد مشککترک هاینظریه  درمانیانرو هاینظریه و درمانیبازی تلفیق از

 رتباطیا محور  - ح راه  گشتالتی  تحلیلی روان  رفتاری - شناختی درمانیبازی و یونگی یدرمانبازی  آدلری

 {محوری مراجع یا

 منفرد هاینظریه:  

   شوندمی اشتفاده درمانیبازی برای صرفاً هانظریه این 

 

 

 ۱  .(مازاد انرژی) اسپنسر دیدگاه کالسصک نظریه:  

 مثتً دادندمی انجام خودشککان را کارها از خیلی ما گذشککتگان زندگی در که بود این بر عقیده دیدگاه این در

 گاهاً و گریز و تعقیب  باال جسککمی قوای هم شککالار الزمه رفتندمی شککالار به باید حتماً خوردن غذا برای

 .شککدمی گرفته غذا تهیه برای فقط اولیه هایانسککان از زیادی انرژی میان این در .بود شککالار با درگیری

 زیادی جسمی هایفعالیت و داشتند بسیاری پایالوبی و رق  هاجشکن  و رشکمی  مراشکمات  برای طورهمین

 این طریق از بدن مازاد انرژی نتیجه در و بوده تفریحاتشککان و جز گتدیاتورها جنگ حتی دادندمی انجام

 صلیهت برای جایی مازاد انرژی بنابراین دارد متفاوتی زندگی شککبک امروز بشککر ولی شککدمی تصلیه هافعالیت

 ارقر اختیارش در مناشب کانال درمانگر اگر که هست بدنش در مازاد صورتبه انرژی از بصشی همیشه .ندارد

 (مازاد انرژی) اشپنسر نظریه         

 پاتریک انرژی تجدید نظریه         

  اله انلیاشت بازپیدایی نظریه         

 

  فرزندی - ولی          

  تراپلی          

  تجویزی          

 توصیفی           
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 ازیب را انرژی تصلیه هایکانال از یالی اشککنپر بشککود تصریبی و منفی رفتارهای ایجاد باعث تواندمی ندهد

 به دشککت کمتر باشککد داشککته را هایشهیجان تصلیه و بازی امالان کودک اگر دارد عقیده و کندمی معرفی

 .زندمی تصریبی کارهای

 غلتیدن و بازی برای را کودکان و کرده فراهم نرم خاک از ایمحوطه کودکان برای مدارس فرانسه در باراولین

 .شد مطرح پاتریک انرژی تجدید دیدگاه اشنپر نظری مقاب  در .نمودند تشویق آن در

 ۲   .پاتریک انرژی تجدید نظریه: 

 تا کندمی بازی کودک گاهی بلاله و داندمی انرژی تصلیه برای ایپیله عنوانبه تنهانه را بازی دیدگاه این در

 .هددمی شوق حرکتی هایبازی شمت به را او درمانگر و اشت افسرده کودک که زمانی مث  کند انرژی تولید

 حرکتی و جسمانی هایبازی فقط بازی از منظور که اشت این شکد  مطرح کتشکیک  هاینظریه به که نقدی

 قدن کنندنمی مطرح جزئیات با را بگیرد انجام اشککت بهتر جسککمی بازی نوع چه ایناله اما اشککت بوده مدنظر

 در تحقیقات عدم طورهمین اشککت  نظریه این در اجتماعی هایبازی و فالری هایبازی ماندن مغفول دیگر

 .اشت انتقاد مورد هاپژوهش به اشتناد و آن نتایج به ما دشترشی عدم باعث هاآن انواع و هابازی مورد

 ۳  .هال استنلی نظریه : 

 رییالس جمعی ناخودآگاه در گذشتگان از هاانسکان  اشکت  معتقد که اشکت  یونگ نظریه به شکبیه  نظریه این

 را هابازی شککری یک نوزادی دوران از کودک اشککت معتقد نیز هال اشککتنلی دارند  خود با را هاتاپ آرکی

 بازی دنیا کجای هر در را پلیس و دزد بازی کودکی اگر مثال طور به. دارد خود ذهن در ناخودآگاه صورتبه

 شری یک وشای  هاآدم از شکری  یک یعنی بوده شکال   همین به زندگی قدیم در که دارد این از نشکان  کند

 .اندکردهمی دشتگیر را آنها پلیس عنوانبه دیگر افراد و دزدیده را دیگر

 دنیای به توجه از اتوماتیک کودک و ندارند هم آموزش به نیاز و شککده انجام جهان شککطح در هابازی این 

 .گیردمی یاد را آن اطرا 
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 منفرد هاینظریه : 

  :تراپی و فرزندی  - ولی                        

 وجه رود می کار به هم درمانیبازی در و شککودمی داده آموزش والدین به و فرزندپروری شککبک در دو این 

 ییعن کندمی کار غیرمسکتقیم  فرزندی  - یول ینظریه.  اشککت بازی اتاق در والدین حضککور دو این اشکتراک 

 احیاناً اگر  شوندمی درمان اتاق وارد خاصکی  باهد  و دیدهآموزش شکوند  بازی اتاق وارد ایناله از قب  والدین

 الدو به را روش  و فراخوانده بیرون به را او درمانگر  بالند باید چه دانسککتنمی والد که کرد تقاضککایی کودک

 و دارد درمانگر را اصککلی نقش و شککودمی درمانیبازی اتاق وارد والدین همراه درمانگر تراپی در. آموزدمی

 اتاق در والدین را کودک با بازی و تعام  نحوه درمانگر و گیرندمی عهده به را درمانگر کمک نقش والدین

 اشککتفاده هاروش این والدینی برای و درگیرند دو هر والدین روش دو این در. آموزندمی درمانگر از بازی

 و والدین از بعضککی و نیسککت راحت والدین از خیلی برای تغییر  .دارند درمان در زیادی مقاومت که شککودمی

 غییرت باشد قرار اگر دارد لذت اص  با مستقیم ارتباط بازی ازآنجاکه اما اندکرده عادت بیمارگون شبک همان

 .شودمی کمتر والدین مقاومت احتمال بیفتد اتفاق هابازی در

 رد کار این و کند صحبت آرام تو کودک  کردنصکحبت  بلند قبال در دهدمی آموزش والد درمانگر که زمانی

 معمولی زندگی به را کار این والد شککود می دیده کودک العم عالس و شککودمی تالرار بارهاوبارها بازی اتاق

 درگیرشدن هم روش دو این هد  .کندمی اشتفاده هم روزانه زندگی در را تالنیک آن و دهدمی بسکط  خود

 .اشت غیرمستقیم روش به کودک با والد

 تجویزی درمانیبازی : 

 درمانگران. کندنمی اشککتفاده رویالرد یک از فقط درمانگر التقاطی  هایروش در  اشککت التقاطی روش همان 

 کنندمی اشتفاده متفاوت رویالردهای و فنون از مراجع مشال  به بسته باتجربه
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 رشدی یا درمانیبازی: 

 اشگیزند شرایط خاطربه کودک یعنی .دارند ناایمن دلبستگی که اشت کودکانی مصصوص درمانیبازی این 

 طورهمین و نگرفته قرار محبت مورد و لمس کافی میزان به قدرت مراجع یا زندگی مهم افراد توشکککط

 .اشت مفید درمانیبازی این اند داشته را ناایمن لمس و شوندمی ابیوز که کودکانی

 عدم یا ناایمن لمس این ازآنجاکه. شککودمی فراهم اصککتحی یتجربه کودکان این برای درمانیبازی این در 

 بازی وا با درمانگر که زمانی اشت  بزرگسال یک نیز درمانگر و گرفتهانجام بزرگسکال  یک توشکط  ایمن لمس

  درمانیبازی این در .شککودمی اصککتح «هسککتند ناایمن لمس موجب بزرگسککاالن همه» که تفالر این کندمی

 هر و نیسککتند ناایمن هالمس همه شککودمی متوجه کودک و کندمی لمس ایمن صککورتبه را کودک درمانگر

 به اجعمر پای انگشتان  مسابقه مسصر  بازی در. زندنمی آشیب او به لزوماً کندمی لمس را او که بزرگسالی

 تعیین را بازی جهت او به ایمن لمس با درمانگر و دهدمی نشان را مسیر پاپشکت  و  اشکت  ماشکین  مشکابهی 

 .کندمی

 .اشت لمسی هایبازی انواع از ببر کباب بیار نون  گرفتنکشتی خمیر  تاپتاپ بازی

 درمانیبازی اتاق هایویژگی: 

 صککحبت کودک با و رفته مصککاحبه اتاق به اول بردنمی بازی اتاق به اول یجلسککه درمانگر را کودکی هیچ

 ینا دارند حسی هایحساشیت که کودکانی برای مناشب دمای و نور باشد  صدا ضکد  باید بازی اتاق. کندمی

 قطع زا ترس یا دارد بسته فضاهای ترس که کودکی تا باشد پنجره یک دارای حداق  اشت  مهم بسیار مسائ 

 صصوصب باشد اتاق در دشتشویی لگن یا شینک یک از بهتر .نشود مواجه اضطراب این با والد با ارتباط شدن

 به که رددا بیشتری احتمال ببیند را دشتشوئی شکینک  اگر دارند  گونهوشکواس  رفتارهای که کودکانی برای

 دوجو دشت وشویشکست  برای جایی اتاق در اگر اما  گ  یا انگشکتی  رنگ مث  بزند دشکت  وشکای   از برخی

 .کندمی حذر هابازیاشباب و لوازم از برخی به زدن دشت از کودک باشد نداشته
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 یا نش جعبه برای فضایی از بهتر هم اتاق از قسمتی  شکود  پوشکانده  نرم پوشکی کف با اشکت  بهتر اتاق کف  

 مکک درمانگر و والد به مداربسته شکیسکتم   و طرفهیک آینه باشکد  شکسکتشکو    قاب  و کاری کثیف هایبازی

 اتاق در برداریفیلم دوربین طورهمین. بگیرد قرار کودک بازی جریان در مسککتقیم صککورتبه تا کندمی

 راگ. بگیرد اجازه برداریفیلم برای والد از باید دارد نظر در درمانگر که هدفی هر با و دارد وجود درمانیبازی

 .شود گرفته اجازه هم نوجوان خود از باید اشت نوجوان مراجع

 .شود تعبیه آن در تالانشگری کودکان برای مطمئن حفاظ یک باید حتماً اشت پنجره دارای اتاق اگر 

 اشتفاده هم مراجع خود منزل در که وشایلی .اشت بازی اتاق اصکلی  ملزومات جزو هم وشکای   از شکری  یک

 ... و مب   صندلی و میز مث  اشت موجود هم بازی اتاق در مینیاتوری شال  به و نماد صکورت به اما شکود می

 هرچقدر شن جعبه نمادهای و شن جعبه  نقاشی وشای  انواع  کوچک  هایخواب تصت  عروشالی  هایخانه

 .اشت بیشتر شن جعبه نمادهای تعداد اشت تربزرگ کودک

 نمادهای و شککمشککیر  گیسکته  مبدل هایلباس انواع و بازیاشککباب حیوانات  مقوایی هایجعبه رس  گ 

 .شودمی گذاشته بازی اتاق در ...  و مصتلف هایماشک  مبارزه

 نترلیک هایماشین و هواپیما الالتریالی وشای  و ابزارها مث  شودنمی گذاشته بازی اتاق در ابزارها شری یک

 دنشککخراب قاب  و شککالسکتنی  که این بر عتوه ابزارها این ندارد  معنایی اتاق این در کامپیوتری هایبازی یا

 .شودمی هم ختقانه هایبازی انجام مانع اشت

 طورهمین گیردمی قرار درمانیبازی اتاق در حتماً فالری هایبازی و ها پاپت انواع و خانواده هایعروشککک  

 .کتاب و کاربرگ انواع

 هم بازی بودن گروهی و فردی  .کندمی تغییر مورداشککتفاده ابزارهای کودک  رشخخدی سخخن اشککاس بر 

 هایبازی .کرد اشککتفاده گروهی هایبازی از تواننمی تشککصی  برای باشککد ابزار نوع کنندهتعیین تواندمی

 به هازیبااشباب کاربردنبه نحوه و بازی نوع به را توجهش و وقتتمام درمانگر تا باشد فردی باید تشکصیصی 

 ببرد کار
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 یا پرخاشککگری اگر .اشککت مؤثر و خوب بسککیار درمانیگروه هایبازی ارتباطی  مشککالتت یا ابیوز مورد در

 .بگصرد انجام گروه در درمان نباید. باشد حاد کودک افسردگی

 .کندمی تعصصن را مورداستفاده وسصله نوع هم درمان هدف 

 درمانیبازی اهداف: 

 پایه اهدا  .۸

 والد اهدا  .۲

  مشاور اهدا  .۳

 کودک اهدا  .4

 در گاهی و گرددمی مطرح هم با هد  چند گاهی شود مصر  اشکت  ممالن مصتلفی اهدا  درمانیبازی در

 خودارضایی خاطربه را او تام مادر مثال طور به شودمی دیگر هدفی به توجه لزوم متوجه درمانگر درمان حین

 هب خواشت درمانگر از او شد جویا را حضورش علت به کرد صحبت تام با درمانگر که زمانی و برد درمانگر نزد

 شده ترکیب کودک و والد اهدا  مسئله این در. نماید دفاع خودش از کتس  قلدر مقاب  در و کند کمک او

 .اشت

 اشککت نالرده آن به اشککاره گونههیچ والد که شککودمی اشککالاالتی متوجه کودک با کار هنگام نیز درمانگر خود

 نوالدی اهدا  با اگر کندمی تعیین کودک که  اشت  معضلی با اولویت اما. هستند همسکو  اهدا  این معموالً

 اگر و اشککت کودک اصککلی مراجع زیرا بدهد توضککیح  والد برای را آن علت باید درمانگر بود متفاوت خیلی

 ک کود اهدا  از بعد. کرد نصواهد اطمینان او به مشالتتش دیگر ح  برای کند ح  را مشال  نتواند درمانگر

 او و گویدمی والد به شده متوجه که را مشالتتی درمانگر مرحله این در البته. اشکت  اولویت در را والد اهدا 

 مه پایه اهدا  شککود رعایت ترتیب به اینها اگر .کند تمرکز مشککال  کدام روی درمانگر که کندمی انتصاب

 .افتدمی اتفاق
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 هد  مثال طور به هسککتند آن دنبال به درمان اتاق در درمانگران تمام که اشککت اهدافی همان پایه اهدا 

 یا تحصی  امالانات از باید کودک یا و نبیند آشیب درمان اتاق در کودک که اشت این درمانگران همه یپایه

 امالانات از مراجع آیا کند توجه باید درمانگر. اشت پایه اهدا  از نیز کودک بودن شاد. باشد برخوردار درمان

  !نه یا دارد امنیت کودک آیا خیر یا اشت برخوردار اشت ضروری و الزم کودک هر رشد برای که ایاولیه

 مشاور - کودک رابطه هایویژگی 

  مشاور و کودک دنیای میان ارتباط و تماس برقراری .۸

 بودن فردمنحصربه .۲

  بودن ایمن .۳

 بودن اعتمادقاب  .4

 بودن کننده مداخله غیر .5

 بودن باهد  .6

 اشخانواده اعضای از کدامهیچ با درمانگر و اشت فردمنحصربه درمانگر با اشرابطه کند احسکاس  باید کودک

 اتاق به را برادرش یا خواهر کودک اگر که اشت این بازی اتاق هایمحدودیت جزو. ندارد رابطه شکدت  این به

 پیشنهاد و کرده رد را او درخواشت احترام با درمانگر کند بازی درمانگر کنار در هم او خواشت و آورد درمان

 و کودک فقط آن از پس بدهد نشان را آنجا و بزند قدم دقیقه چند بازی اتاق در برادرش یا خواهر با کندمی

 کودک اشت ممالن بیندمی را وارد جلسکه  هر درمانگر ازآنجاکه  .شکوند می مشکغول  بازی به اتاق در درمانگر

 اام دارد صککمیمانه ایرابطه هم والدینش با درمانگر و نیسککت او به منحصککر درمانگر با اشرابطه کند تصککور

 هب درمانگر بودن کننده مداخله غیر .کندمی القا او به را رابطه بودن فردمنحصککربه این رفتارش با درمانگر

 .باشدمی کودک از درمانگر زیاد هایشؤال پرشیدن عدم معنی
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 شککؤال به نیازی باشککد درشککت  درمان برای چه تشککصی  برای چه درمانگر توشککط شککده انتصاب ابزار اگر 

 هایگری ابراز مانع پرشیدن شؤال. دهدمی نشان را خودش راحتیبه مشال  و نیست درمانگر توشط پرشیدن

 : کرد پرشیدن شؤال جایگزین را دادن بازخورد توانمی. شودمی کودک ناخودآگاه

  !گذاشتی دیگر عروشک آن کنار در و برداشتی را عروشک این دیدم االن درمانگر»

 «.نترشد و نباشد تنها او خواشتممی  آخر  بله :کودک 

 و احساس انعالاس طورهمین اشت  مالرر شؤاالت کردنجایگزین برای خوبی روش کوتاه هایپاشخ طورهمین

 .اشت کنندهکمک بسیار بشود اشتفاده جا به و اندازهبه اگر محتوا انعالاس

 نالند بازی نقش  باشد اعتمادقابل باید درمانگر .اشت مشاهده کندمی اشتفاده درمانگر که تالنیالی بهترین

 داشته دوشت را کودک که اشت اعتمادقاب  او برای زمانی کودک درمانگر .باشد خودش واقعی شکصصکیت   و

 کاری»  یواژه درون کودک باشد  درونش کودک با تماس در باید درمانگر .بگیرد شال  درمانی رابط و باشکد 

 کسی  شودمی نزدیک عتقه با مسائ  به و اشت گرمشاهده و کنجالاو اشکت  ختق درون کودک .اشکت  «برن

 هب کینه شده خوشحال چیزی ترینکوچک از و دارد بیشتری مثبت هایحس اشکت  فعال درونش کودک که

 جدید هایتجربه از و دارد انجام برای کاری همیشککه و نیسککت مدتطوالنی هایشناراحتی  گیردنمی دل

 .کندمی اشتقبال

 بگصرد فاصله عاطفی نظر از باید درمانگر. 

 درمانگر دهدمی توضککیح انگیزشرقت حوادث و شککصت اتفاقات درمانگر به بزرگسککال فرد یک که زمانی 

 یاشتفاده شوق یا شکوققصد  به اقدام خودش مراجع که مسکائلی  در طورهمین کندمی کنترل را احسکاشکش  

 ائ مس تأثیرتحت احساشش با کند قضاوت را او ایناله بدون درمانگر اشت نموده کسکی  به آشکیب  و جنسکی 

 و اقاتاتف ترینتلخ و بدترین از کودک یک که زمانی  برد می پیش جلو به را درمان روند بگیرد قرار عاطفی

 موقعیت در قرارگرفتن برای او انتصاب عدم و معصککومیت دلی  به کندمی صککحبت اشوارده هایآشککیب
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 نیز موارد این در شده توصیه. دهد بروز را آن و شده دارجریحه درمانگر احساشات اشت ممالن رشکان آشکیب 

 .کند پیدا ادامه صحیحی شال  به درمان روند تا گرفته فاصله مسئله عاطفی بعد از درمانگر

 درمانیبازی هایمحدودیت:   

 .شوند اعمال باید دلی  چند به هامحدودیت اشت معتقد «گینات»

 لیکشمب هایکانال به هیجانی تصلیه  

 درمان شراشر در کودک به احترام و همدلی  پذیرشانتقال  

 درمانگر و کودکان روانی و جسمی امنیت  

 بصشدمی قوت را ایگو کنترل که هاییمحدودیت 

 اجتماعی و اختقی قانونی  دلی  به  محدودیت 

 مالی هایمحدودیت  

 زا بیرون به خود با را بازی اتاق هایبازیاشباب کودک دهدنمی اجازه مالی منابع محدودیت دلی  به درمانگر

  خاص موارد مگر ببرد جلسه

 مثالعنوانبه .گروهی هایبازی در خصککوصبه هاشککتبچه امنیت حفظ خاطربه هامحدودیت از شککری یک 

 .بزند صدا خاصی لقب با را دوشتش ندارد اجازه کسهیچ. کند پرت را ایوشیله ندارد اجازه کسهیچ

 .بمالد دوشتش صورتبه را انگشتی رنگ ندارد اجازه کسهیچ 

 او واقع در و دهد قرار شککماتت مورد را او مدام نباید درمانگر زندمی آشککیب دیگران به گروه در کودکی اگر 

 .ندک تعیین او برای را درمان نوع که اشت آن مسئول درمانگر و اشت نبوده گروه در درمان کاندید وجههیچبه

 آموزش مراجعانشان به را هیجاناتشان تصلیه مناشب هایروش که اشت این درمانگران هایمسئولیت از یالی

 از اشککتفاده با و شککمبلیک یا نمادین هایبازی از شککری یک طریق از دهد آموزش مراجع به یعنی دهند 

 دیگران و خودش به که صککورتی به کند تصلیه را منفی حس دهدمی قرار اختیارش در درمانگر که ابزارهایی
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 نینهمچ. ندارند را شن جعبه در آب ریصتن اجازه آیندمی درمانیبازی اتاق به که کودکانی. نالند وارد آشیبی

 . باشد رهایشی درمانیبازی مگر ندارد  را دیوارها روی به انگشتی رنگ با کردن نقاشی اجازه کودک

 . نیست درمانگر تذکر به نیاز کندنمی نقض  وا اتوماتیک طور به را هامحدودیت کودک اگر

 درمانی رابطه شدنخراب باعث مراجع به مسکتمر  طور به آنها کردن گوشکزد   و مداوم تالرار و کردن لیسکت 

 .بنشینند پایش روی مراجع دهدنمی اجازه درمانگر که اشت این درمان اتاق هایمحدودیت از. شودمی

 مانعی لباس روی از اما کند معاینه لباس بدون را درمانگر پزشککالی وشککای  با ندارد اجازه کودک طورهمین 

 تأمین را آن بصواهد والدین از تواننمی درمانگر شد خراب عروشک تصادفی صکورت به بازی هنگام اگر. ندارد

 .پذیردمی آنها از درمانگر کردند تهیه خود می  با اگر ولی کنند

 تشیصیی هایبازی : 

  شودمی اشتفاده باال به شال ۷ کودکان مشالتت برای 

 اشتفاده شکال  ۷ زیر کودکان برای و اشکت  فرافالن تالنیک یک حیوانات این از اشکتفاده : مینیاتوری حیوانات

 .بلندمدت و کوتاه حافظه پصتگی و رشد عدم خاطربه شودنمی

 یعنی ندک فرافالنی را آن و بسپارد خاطربه بازی آخر تا داده نسبت حیوان به که را نقشکی  بتواند باید کودک

 .بماند یادش بازی تمام در و  بدهد نسبت حیوان به را آدم یک هایویژگی بتواند

 یبسککته در باید همگی دریایی موجودات یا حشککرات  پرندگان  خزندگان  وحشککی  اهلی  خانگی حیوانات

 .متفاوت هایاندازه در باشد تا چند حیوانات از برخی اشت بهتر باشد درمانگر حیوانات

 تمام بازی طول در گرنه و بایسککتد صککا  شککطح روی که کند دقت حیوانات این خرید برای باید درمانگر 

 .دهد تغییر ایستاده یا نشسته به خوابیده حالت از را حیوان که اشت این به کودک حواس
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 گویدمی درمانگران یتجربه اما شککود چیده باید کودک جلوی مصتلف حیوان مدل 5۵ آمده منابع برخی در 

 .گرددمی کودک شدن گیج باعث حیوانات زیاد تعداد

 دنز لبصند حال در رشککدمی نظر به اشککت قوی و بزرگ فیلم یک این: کودک به برداشککته را فیلی درمانگر»

 «باشد؟ تو به شبیه که دهی نشان من به را حیوانی توانیمی باشد می

 زمان هنوز که دهدمی را اطمینان این او به درمانگر نظرش  مورد حیوان انتصاب در بود مردد کودک اگر 

 .کند عجله نیست نیازی و دارد

 وت کنیمی فالر»: دهدمی او نشککان را حیوان درمانگر خود کند انتصاب را حیوانی  نتوانسککت کودک باز اگر 

  «این؟ به شبیه یا  هستی؟ این شبیه

 .دهد تغییر را تالنیک باید درمانگر یعنی دانستنمی را جواب کودک اگر 

 .اشت این بعدی شؤال داد جواب درمانگر انتصاب به یا کرد انتصاب را حیوان کودک اگر

 کرد بیان را حیوان جسککمی هایویژگی کودک اگر  «دارد؟ تو به شککبیه چیزی چه حیوان این: درمانگر»

 شککبیه بتو او اختق کدام بدانم خواهممی من اما گوییمی درشککت تو :درمانگر» :دهدمی جهت او به درمانگر

 چند توانیمی: درمانگر»   پرشد می را پیگیری شؤاالت درمانگر گفت را ویژگی یک فقط کودک اگر  «اشت؟

 «؟بدهی توضیح بیشتر توانیمی  بزنی؟ دیگر مثال

 .اشت تالنیک تغییر زمان دهندهنشان زد مثال را جسمی هایشباهت باز کودک اگر 

 .دهدمی انجام شمبلیک بازی درمانگر بدهد انجام  نتواند کودک اگر اشت فرافالن بازی یک این 

 حیوان هم اشخانواده اعضککای جایبه که خواهدمی او از درمانگر کرد انتصاب خودش جایبه ایناله از بعد 

 .پرشدمی را شؤاالت باز و کند انتصاب را مدنظر

 یشککالل چه تو یخانواده ببینم من که بچینی را اتخانواده تصککویر این در توانیمی: درمانگر» بعد یمرحله

 «.اشت
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 روباه و قدرت نماد شککیر مثال طور به خاص صککفتی نماد درمانگر ذهن در حیوانات از بعضککی گاهی :۱ نکته 

 پرشدمی او از درمانگر و دهدمی قرار مادر نماد را روباه  کودک وقتی  اشکت  نجابت اشکب  و حیله و مالر نماد

 .اشت مهربان مادرم مث  روباه دهدمی پاشخ کودک  ؟توشت مادر به شبیه حیوان آن چیز چه

 .دارد تصور خود ذهن در حیوانات از آنچه نه دهدمی قرار گویدمی کودک آنچه را متک درمانگر 

  خواهدنمی نماد آنها همه برای درمانگر اول جلسه در باشد زیاد کودک خانواده اعضای اگر 

 ندارد برداری نت فرصت درمانگر ازآنجاکه و درمانگر هم اشت دشوار کودک برای آن شپاری خاطربه هم چون

 نمادگذاری اول یجلسکه  در خانواده افراد یهمه اشکت  بهتر نیسککت صکحیح  کار این درمان اتاق در اصکوالً  و

 .نشوند

 و کنندنمی دخالت درمانگر و بدهد حرکت را اشخانواده اعضای  یکیک باید کودک شکد  شکروع  بازی وقتی

 :گویدنمی را خانواده اعضای اشم

 «بده حرکت را روباه حاال» «گوید؟می چه او به روباه برود خرس  اگر خب : درمانگر»

 را زیادی اطتعات ناخودآگاه طور به فرافالنی با و داده نسبت حیوانات به را اشخانواده اعضای ویژگی کودک 

 .دهدمی قرار درمانگر اختیار در

 و شککیر یا دارد گوری  با زیادی فاصککله خرچنگ شککدم متوجه من :درمانگر» :دهدمی بازخورد درمانگر حاال 

 « .اندایستاده جدا  حیوانات بقیه از ولی هستند هم کنار گوری 

 آن بادررابطه یا کندمی اصتح را آن باشد اشتباه اگر هسکتند  معنی دارای هافاصکله  شکود می متوجه کودک 

 « .هستند قهر هم با دوتا این:  کودک». دهدمی توضیح

 «.دارند احساشی چه بقیه ببینیم بیا گوری  نزدیک بزار رو خرچنگ این :درمانگر»

 بیا هستند هم با بحث حال در دوتا این رشدمی نظر به» «ناراحت؟ کدام هسکتند  خوشکحال  حیوانات کدام»

 «.....و نه؟ یا کندمی تغییر دارند احساشی چه کنیم ترنزدیک را فاصله یا بدهیم فاصله کمی
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 و کند پنهان شرش پشت را آن خواهدمی کودک از و کرده انتصاب را خاصکی  عروشکک  درمانگر اوقات گاهی

 .پرشدمی آن شدنگم مورد در را هاعروشک باقی احساس

 ردکارب موقعیت این شده اضکافه  آنها خانواده به جدیدی نوزاد یا و دارند نامادری یا ناپدری که کودکانی برای

 را هم به نسبت خانواده افراد احساس طورهمین  کند می مشص  را هم به نسبت خانواده افراد رابطه و دارد

 باشند  خوشکحال  همگی که بچیند طوری را حیوانات خواهدمی کودک از درمانگر نهایت در.  دهدمی نشکان 

 اشت ممالن احساس این که اشت ناخواشته صورتبه اطتعات دادن از بعد کودک گناه احساس امر این دلی 

  شود خارج درمان جلسه از احساس این با او خواهدنمی درمانگر و بدهد دشت او به جلسه از بعد

 هداد قرار کودک اختیار در که ایوشیله مورد در باشکد  قادر باید کندمی  درمانیبازی که درمانگری :۲ نالته

 .کند اشتدالل خوبی دشت

 نقش در کامتً  کندمی نقش ایفای خانواده اعضای از یالی جایبه یعنی کنندمی نمایشکی  بازی هابچه وقتی 

 اشتفاده خانواده عروشکک  از وقتی کندمی تجربه شکدیدتر  را خانواده عضکو  آن احسکاشکات   و شکوند می غرق

 .شودمی

 شودمی ناراحت مادر جایبه ایمسئله بابت اگر یعنی. شودمی قائ  شصصیت و خودش بین را ایفاصکله  بچه

 .نیست قوی کرد نقش ایفای او جایبه و پوشید را مادر لباس که ایاندازهبه حس این

 بیشتر هم قب  از خانواده هایعروشکک  به نسکبت  فاصکله  این باز شکود می اشکتفاده  حیوانات مزرعه از وقتی 

 ار هابدرفتاری تمام زیرا دهد نمایش کام  صکورت به را خودش هایبدرفتاری تواندمی کودک بنابراین ؛اشکت 

 شالتتم از خیلی بنابراین گیردنمی گردن بر خودش را مسئولیتی هیچ و اندازدمی منتصب حیوانات گردن به

 .دهدمی نشان موردنظرش حیوان با را

 گفتن از که دارد هاییبدرفتاری یا دارد گناه احسککاس کند می تجربه را بدی هایحس کودک وقتی معموالً 

 دککو  شده ایجاد یفاصله دلی  به زیرا .بشود اشتفاده حیوانات از اشت بهتر شودمی ناراحت هم خودش آنها

 .اشت خانواده هایعروشک با اولویت ترشبک مرحله در. زندمی حر  ترراحت
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 چارد کنند بدگویی خود والدین از ایناله از دارند وفاداری احساس خود یخانواده به نسبت کودکان ازآنجاکه 

 .ددهن بروز را احساشات این توانندمی ناهشیار صورتبه و نمادین هایبازی با فقط و شوندمی گناه احساس

  دکن انتصاب اشت خودش به شبیه بیشتر که را حیوانی تا شودمی خواشته کودک از اول مرحله در پس 

 .کندمی انتصاب خانواده دیگر اعضای برای را حیوانی دوم مرحله در

 .چیندمی تصویر یک در را حیوانات سوم مرحله در 

 از را آنها گاهی کندمی تعریف یک هر برای ایتازه هایجایگاه و دهدمی حرکت را حیوانات چهارم مرحله

 .کندمی نزدیک گاهی و دور هم

 کند پنهان شرش شر پشت را حیوان که شودمی خواشته کودک از گاهی پنجم مرحله 

 خوشحال همه که طوری بچیند نو از تازه تصویر یک در را حیوانات شوندمی خواشته کودک از ششم مرحله

 .باشند راضی و

 بازی حیوانات با چگونه بگوید اشخانواده به دارد دوشککت که پرشککدمی کودک از درمانگر آخر مرحله در 

 .دهدمی انتصاب حق کودک به و بماند؟ محرمانه بازی این اشت مای  یا اشت کرده

 شن یجعبه با بازی:  

 انجام شککن جعبه داخ  نمادین یا شککمبلیک بازی. اشککت شخخن یجعبه درمانیبازی اتاق ملزومات از یالی

 : شودمی داده قرار کودکان اختیار در بازی برای شن جعبه در که دارند گوناگونی انواع نمادها  .گیردمی

 .اشت تیله تعدادی داخلش که شبدی کوچک  هایخانه   بازیاشباب جواهرات کوچک  هایجعبه  شنگ 

  تزیینی هایبشککقاب کوچک  هایقف  و رنگارنگ پرهای  عینک  کوچک  کتاب  ایشککیشککه بطری  کوزه 

 .کوچک هایعروشک ها صد   هاشلف
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 از ثالم طور به کند اشتفاده هم جایبه وشای  از کند اشتفاده مصتلف اشیا عنوانبه نمادها از تواندمی کودک

 احساشش جایبه تواندمی کودک حتی درخت عنوانبه چوب از یا کند اشتفاده تواندمی خانه عنوانبه شنگ

 برای صککد  یک از یا دهد قرار کنارش شککنگ یک شککد عصککبانی هرجا مثال طور به کند اشککتفاده نمادها از

 .کند اشتفاده غم احساس

 خاص شکصصی  به کندمی انتصاب که را حیوانی فرافالن بازی برعالس کند تغییر تواندمی بازی طول در نماد

 .بدهد تغییر را آن تواندنمی بازی آخر تا دهدمی نسبت

 جعبه اشتاندارد ابعاد اما اشت متفاوت اندازه و کیفیت هم جنس لحاظ از هم دارد مصتلفی انواع شن یجعبه

 کنندمی شن از پر را آن نصف شانت ۸5 از که باشدمی شکانت  ۸5 یعنی ml ۸5۵ آن طول و متر ۸×۸ شکن 

 .باشد داشته مانور بتواند کودک تا اشت خالی لبه تا جعبه نصف یعنی

 نوانعبه جعبه کف از زندمی کنار به را هاشن کودک که زمانی تا باشد آبی رنگ شن یجعبه کف اشت بهتر

 .باشد آب ضد ایماده از باید شن یجعبه دیواره. کند اشتفاده آب نماد یا دریا

 .اشت مناشب شن  یجعبه برای نباشد ریز هم خیلی که شده شسته شن 

 هر برای کودک که ایاولیه جایگاه  دهیممی قرار کودک اختیار در را نمادها شککن جعبه شککازیآماده از بعد

 ۹ به را صککفحه درمانگر  نقاشککی تفسککیر در که طورهمان.  معناشکت  دارای درمانگر برای کندمی تعیین نماد

 .شودمی تفسیر شال  همان به هم شن یجعبه کردمی تقسیم قسمت

 نمادهای از اشککتفاده طرز و دهدمی انجام آزاد بازی یک کند شککروع کودک به را کار درمانگر ایناله از قب  

 عنوانبه را فنجان یک و داده قرار مادر جایبه را نمادی مثالعنوانبه دهدمی یاد او به بازی در را گوناگون

 زا درمانگر.  اشت تلفن با صحبت حال در مادر کندمی عنوان و دهدمی قرار مادر گوش نزدیک تلفن گوشکی 

 شده تشالی  بصش شه از داشتان دهدمی توضکیح  او به و کند بازی را خودش داشکتان  که خواهدمی کودک

 .باشد داشته را قسمت این باید داشتان هر و پایانی قسمت و داشتان اصلی یتنه یا میانه   مقدمه
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 مراجع خود را نمادها. اشککت اتفاق از بعد پایانی قسککمت و اتفاق خود یعنی تنه اتفاق  از قب  یعنی مقدمه 

 آیا» :پرشدمی کودک درمانگر شکود  خسکته  کودک که شکود می تمام زمانی بازی. درمانگر نه دهدمی حرکت

 یرتصو این یدرباره درمانگر» پرشدمی شؤال تصویر درباره درمانگر  «؟بدهی ادامه خواهیمی شد؟ تمام کارت

 متوجه من درمانگر» :دهدمی بازخورد درمانگر ندهد پاشککخ کودک اگر  «بگویی؟ من به توانیمی چیز چه

 حین در کودک اگر «.هستند گوشه این هم درخت تا چند و گذاشتی گوشه این را هاشکنگ  این شکما  شکدم 

 تالنیک از اشتفاده با درمانگر  .دهدمی تغییر آزاد بازی به را بازی درمانگر شکد  اضکطراب  دچار قصکه  شکاخت 

  .نه یا کندمی بازی هدفمند کودک ایناله  .شودمی متوجه را کودک رشدی شکطح  شکن  یجعبه از مشکاهده  

  .دهدمی نشان را کودک رشدی شطح اینها همه کنندمی خیالی وانمودی هایبازی نمادها با هابچه از بعضی

 یا کندمی رفتار خشککن هابازیاشککباب با که این اشککت تشککصی  قاب  اشبازی از نیز کودک احسککاشککات

 با ردرمانگ درمانگر؟ حمایت منتظر یا اشت کر تالانش ... آرام یا اشت پرخاشگرانه اشبازی نوع آمیز مسکالمت 

  نمادها از برخی دهندمی نشان را قدرت بازی در کودکان از بعضی کندمی شازیفرضکیه  کودک داشکتان  تم

 هک محتوایی اشاس بر .اشت ایمنی به نیاز دهندهنشان و دارد حمایتی نقش و کرده مواظبت اشکیا  و حیوانات

 یفرضککیه درمانگر نمادها  نوع و شککن یجعبه در نمادها چیدمان طریق از همچنین دارد بازی در کودک

 .بزند حدس اشت قادر زیادی حد تا را مشال 

 و جادوگر یا خیالی نمادهای از هستند مواجه مشال  با و ندارند را مسئله ح  قدرت زندگی در که کودکانی 

 پهت پایین حیوان چند و گذاشککته تپه باالی را جادوگر مثال طور به کنند می صککحبت بشککر مافوق نیروهای

 .کندمی ح  او توشط را مشالتتش و شازدمی داشتان آن یا و گذاردمی

 سبتن هم به را اشیا فالر بدون طورهمین یا کندمی انتصاب مالث و فالر به را نمادها و اشکیا  کودک آیا ایناله

 .اشت معنی دارای درمانگر برای کندمی جایگزین و دهدمی
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 انکودک برای دارد بستگی نموده  مراجعه خاطربه که مشاللی نوع و کودک شن به درمانیبازی جلسکه  تایم 

 جلسه هدقیق پنج و چه  تا شی بین باشد نوجوان و تربزرگ اگر و دقیقه پنج و بیست تا بیسکت  شکال  ۷ زیر

 .کندمی پیدا ادامه

 هجلس ایناله مگر ماندنمی درمان اتاق در هم دقیقه بیست همان باشد تمرکز و توجه نق  دارای کودک اگر 

 کار تر رهنمودی درمانگر و اشت کمتر جلسه زمان باشد ترکوچک کودک شن هرچقدر.  باشد جذاب برایش

 .کندمی

 خصالی سفر بازی:   

 تشصیصی بازی یک این .اندنموده تعریف باال به شال ۷ یا باال به شال 5 برای را بازی این منابع از برخی در 

 آنها از درمانیبازی یجلسه از قب  که بیوگرافی بهباتوجه که دارد کاربرد بازی این که کودکانی برای.  اشکت 

 تمامنا کار یک و ناخوشککایند اتفاق یک کودک یعنی.  اندگذاشککته شککر پشککت را بدی یتجربه  شککده  گرفته

 .اشت کرده مراجعه درمان و تشصی  برای و نشده ح  که داشته درگذشته

 داالن شال  به و خانه شال  به:  شودمی اجرا شال  دو به بازی این 

 خصالی سفر بازی از استفاده اهداف : 

 کندمی کمک کودک به طورهمین شودمی داشتانش گفتن به قادر کودک خیالی شفر از اشتفاده با 

 .اندشده رانی واپس که دردناکی تجربیات روی به کار و ارتباط   دشتیابی برای

 بحرت و تسلط کسب برای همچنین  آمیزموفقیت و شاد وقایع و مجدد تجربه برای کودک به کمک 

 .گذشته مسائ  وقایع بروی

 رایب تریبصشضایتر نتایج تواندمی که دیگری هایانتصاب و رفتارها کشف برای کودک به کمک 

 .باشد داشته او

 دیگران و خودش رفتار مورد و آگاهی و بینش کسب برای کودک به کمک  

 انددادهرخ گذشته وقایع چرا ایناله دالی  درک برای کودک به کمک و. 
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 هدد انجام را آن باید اشت مسلط خیلی هاتالنیک و بازی به که درمانگری اشت حسکاس  بازی این ازآنجاکه 

 ود ش بد حالش و بیفتد گریه به کند تجربه را باالیی اضطراب شکطح  بازی طول در کودک اشکت  ممالن زیرا

 .دهد انجام شریع را مؤثر اقدامات و بوده مسلط اوضاع و خودش به باید درمانگر

 هم تصتصواب بازی هایاتاق از بعضککی در دهدمی آموزش کودک به را ریلالسککیشککن درمانگر اول مرحله در

 تصتصواب روی که بصواهد او از تواندمی درمانگر نشد اضطراب دچار درازکشیدن موقع کودک اگر دارد وجود

 کند نگاه خوبیبه را اتاق و بگردد اتاق دور تا خواشککت او از کودک اضککطراب شککدنکم برای توانمی  .بصوابد

 دراز تصت روی اطمینان از پس کند وارشککی را آن و شککود بلند و بنشککیند تصت روی بار چندین طورهمین

 ویر که خواهدمی او از درمانگر کرد ناامنی یا اضطراب احساس خوابیدن با کودک اگر. کند ریلالس و کشیده

 .بنشیند صندلی

 ودشمی اضطراب دچار هایشچشم بستن با کودک اگر ولی ببندد را هایشچشم کودک که اشت این بر روال 

 .دارد نگه باز را آنها تواندمی

 در تنهایی خودت کنی تصور توانیمی یا هستم تو همراه هم من شفر این در کنی تصکور  توانیمی: درمانگر»

 «.کنی انتصاب توانیمی دوشتداری تو که را هرکدام هستی رفتن شفر حال

 «بده نشان من به عتمتی با بدهی ادامه خواهدنمی دلت دیگر کردی احساس که شفر از هرجایی»

 .بردمی پیش را بازی بااحتیاط خیلی درمانگر

 «داالن سفر» 

 دارد وجود متعددی درهای داالن این در و هستی رفتنراه حال در بلند راهرو یا داالن یک در تو کن تصور»

 ؟داری احساشی چه کن دقت ؟اندشاللی چه دیوارها ؟تاریک یا اشت روشن داالن ببین کن دقت
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 کن نگاه درها به حاال  ؟توشت تن لباشی چه ببین کن دقت« .شودمی پرشیده  مالث با شؤاالت این یهمه»

 تهداش دوشت اگر  اشکت؟  شکاللی  چه ببین کن دقت آن دشکتگیره  به کن نگاه اول در به  ؟بینیمی در چند

 «چیست؟ در پشت ببینم حاال کنی  باز را در و دهی فشار را در دشتگیره توانیمی باشی

 کودک ناتمام کارهای در پشت معموالً کند می حرکت جهت بدون کامتً و نالرده مشص  را مسیر درمانگر»

 «.اشت نموده مسدود را کودک روانی انرژی و کرده درگیر را او ذهن که آنچه اشت

 دتوانمی آن علت کندنمی باز را در و کرده مقاومت داالن اتاق در کردن باز برابر در کودکان از بعضککی گاهی 

 قدرآن گاهی. شود روبرو آن با در پشت در خواهدمی که باشد چیزی از ترس یدهندهنشان مقاومت  بر عتوه

 .هراشدمی آن با دوباره شدن روبرو از کودک که اشت دردناک حادثه و اتفاق آن

 و نیسککت مشککال  با روبرویی آماده هنوز مراجع که اشککت آن معنای به شککد روبرو مسککئله این با درمانگر اگر

 .کندمی متوقف را بازینقطه حین در درمانگر

 .کندمی بازی دارجهت را قسمت این درمانگر هابچه از بعضی مورد در

 یکنمی باز را در یا. اشککت ایسککتاده آنجا ایوهقه لباس با آدم یک بینیمی و کنیمی باز را در تو: درمانگر»

 «.اشت آویزان لباشیچوب به ایقهوه لباس یک بینیمی

 ردرمانگ ازآنجاکه ولی نشود دهیجهت زیاد اشت بهتر رودمی کار به مشال  تشکصی   عنوانبه بازی این اگر

 .دهدمی شوق مشال  شمت به محتاطانه خیلی را او داندمی قب  از را کودک مشال 

 در کامتً شود مشوش در پشکت  یصکحنه  از اگر کند دقت کودک صکورت  حالت به درمانگر شکده  توصکیه   

 .برشاند اتمام به را شفر شریع باالبود کودک اضطراب شطح اگر. پیداشت اشظاهری صورت

 عنوان و کند باز نیز را بعدی درهای و رفته جلوتر خواهدمی او از درمانگر کرد همالاری خوب کودک اگر  

 .کندمی پیدا مشاللش برای کودک که اشت مصتلفی هایح راه بعدی درهای شودمی
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 ببین را دیگر درهای داری؟ احسککاشککی  چه بده ادامه داالن راه ادامه به دوباره ببند را اتاق در: درمانگر»

 «داری؟ احساشی چه  ؟بینیمی چه آنجا در بازکن  کنی؟ باز را آنها از یالی خواهیمی

 .کندمی همراه خودش با را درمانگر معموالً باشد داشته واهمه مسیر از کودک اگر 

 با قلم و کاغذ یک بلاله پرشککدنمی دیده که آنچه مورد در کودک از درمانگر شککد تمام شککفر ایناله از بعد

 او از شککد کشککیده نقاشککی وقتی. کند ترشککیم را دیده که آنچه تا خواهدمی او از دهدمی او به مدادرنگی

 .بدهد توضیح را نقاشی خواهدمی

 در کمتری منفی حس با و کرده احسککاس اتفاق و خودش بین را ایفاصککله کشککدمی نقاشککی کودک وقتی 

 .کند شؤال او از نقاشی مورد در تواندمی درمانگر بعد و کندمی صحبت موردش

 کارچه تو نقاشککی در هاآدم دهد؟می دشککت تو به احسککاشککی چه  افتاده؟ اتفاقی چه نقاشککی در:  درمانگر»

 «؟نه یا اندازدمی گذشته از ایخاطره یاد را تو نقاشی این آیا  هستی؟ کاری چه انجام حال در تو کنند؟می

 .اشت مهمی بسیار شؤال و شودمی پرشیده او از نهایت در شؤال این

 «نه یا اندازدمی درگذشته ایخاطره یاد به را تو نقاشی این آیا:  درمانگر»

 او زا درمانگر که زمانی اوای   باریک کرد اشتفاده درمان طول در مرتبه چندین توانمی را خیالی شفر بازی 

 آن با شدن مواجه قدرت چقدر کودک ببینید خواهدمی درمانگر کند صکحبت  اتفاقی یک به راجع خواهدمی

 چرا کند خیالی شفر بازی به اقدام بار چندین هم درمان مصتلف هایقسمت در اشت ممالن و ؟دارد را اتفاق

 . نه یا آمده وجود به بچه احساس در تغییری آیا درمان از جلسه چند گذشت از پس بداند خواهدمی که

 .دهدمی جهت خیلی درمانگر  درمان در اما دهدنمی جهت درمانگر تشصی  در

 او هب را حرفت و جلو برو حاال اشت فتنی به شبیه که نشکسکته   صکندلی  رویآدمی یک کن تصکور  :درمانگر»

 «.بزن
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 چیزهایی چه شکود  روبرو اشمنفی هایحس با خواهدمی اگر دهدمی یاد کامتً او به درمانگر قسکمت  این در

 .شودمی اشتفاده دارجهت کامتً درمان در بازی این. دهد انجام باید اییکارهچه و بگوید

 .اشت متفاوت کمی «جنگ  در ایکلبه» صورتبه آن اجرای شال 

 چه داری؟ حسی چه اشت  درخت از پر جاده طر  دو هستی رفتنراه حال در جاده در کن تصور:  درمانگر»

.  شویب نزدیک آن به باید بینیمی کلبه یک دور از رویمی راه که طورهمین  اشت  گرم بسیار هوا بینی؟می

 «بینی؟می چه کلبه در شود می باز در بده فشار را کلبه در

 .شودمی متفاوت بعدی قدم کندمی تجربه را حسی چه کودک ایناله به بسته

 .دهدمی جهت او به درمانگر داشت مقاومت کودک اگر 

 بترغی گزارش  به را کودک رهنمودی  یجمله یک  «.اندایستاده مشالی لباس با آدم تعداد یک  :درمانگر» 

 .کندمی

 هاعروسک : 

 کندمی اشتفاده درمان اتاق برای ها پاپت یا هاعروشک انواع از درمانگر 

 یک گرداندمی را هاعروشک دشتش با کودک وقتی. شودمی اشتفاده پاپت صورتبه هم خانواده هایعروشک 

 .دارند دوشت را هاعروشک با کار هابچه طورکلیبه. دارد خوشایندی حس

 فمصتل انواع انگشتی هایعروشک  ها پاپت  پولیشی هایعروشک مثال طور به دارند اقسام و انواع هاعروشک

 ... و حیوانات عروشک

 انجام درمانیبازی که هم کودک درمانگران اکثر دارند دوشککت خیلی را هاعروشککک با کار کودکان ازآنجاکه 

 باید کندمی اشتفاده عروشکک  درمانگر که زمانی. کنندمی اشکتفاده  درمان برای هاعروشکک  از هم دهندنمی

 .باشد اتاقش در میز یک
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 صحبت هم با میز باالی هاعروشک و هستند میز زیر کودک و درمانگر پاپت هایعروشکک  از اشکتفاده  برای 

 .کنندمی مؤثری هایکمک درمانگران به مشال  ح  و فهمیدن برای هاعروشک .کنندمی

 با نآ توشط که «بابی» نام به داشت خرشی بزرگ عروشک « منگر» نام به کودک یحوزه درمانگران از یالی

 ار خود صدای گرمن مث  کردندمی شعی و شناختندمی را بابی  مدرشه هایبچه تمام کردمی صحبت کودک

 گویممی او به بدهم انجام کاردرمانی کودکی با خواهممی بار هر :گرمن» .کنند صککحبت او با و دهند تغییر

 ح  را نآ و بفهمد خوبیبه را کودکان مشالتت تواندمی که اشت این بابی ویژگی ؟چیسکت  بابی کار میدانی

 گوش شککمت به را او گفت را مشککال  بابی گوش در کودک وقتی  بگویی؟ او به را مشککاللت خواهیمی .کند

 بازخورد مراجع به بعد  «چیسککت؟ مشککال  بگوید من به آهسککته خواهممی بابی از و کنممی نزدیک خودم

  :دهممی

 تو مشال  متوجه درشکت  او آیا  داری  ترس احسکاس  تصت در خوابیدن از هاشکب  تو گویدمی بابی :گرمن»

 «کنی؟ اصتح را آن خواهیمی یا شده

 کمک با هم مسئله حل آموزش. گویندمی عروشک به را مشاللشان و کرده اعتماد عروشکک  به هابچه اغلب

 .بنویسیم را هاح راه کاغذ و مداد با و  نشانده را کودک که این از اشت ترراحت بسیار هاعروشک

 خود در راهالارها بودن منفی و مثبت و اشت راهالار یک نماد عروشک هر که اشت صکورت  این به کار روش 

 کودک به عروشالی نمایش یک قالب در را صحیح رفتار یک درمانگر اوقات خیلی شکود می مشکص   نمایش

 عمراج برای عروشک رفتار باشد داشته عروشکک  با خوبی پردازیشکصصکیت   بتواند درمانگر اگر  .دهدمی یاد

 که گویدمی او به درمانگر  اشککت  شککواریدوچرخه عاشککق مراجع اگر مثال طور به شککودمی مؤثر و باورپذیر

 .شودمی نزدیالی باعث اشتراکات. کندمی شواریدوچرخه پاک در شاعت یک روز هر عروشک
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 نمادین هایبازی:  

 هاینقش برای متعدد هایکته و گیسکته مبدل  هایلباس: نمادین هایبازی برای موردنیاز ابزارهکای 

 را خود تواندمی نمادین هایبازی در کودکان و ماشککک مصتلف  هایصککورتک  شککن  و لباس انواع  متفاوت 

 هم درمانگر معموالً بازی این در بگذارند حیوانات حتی و اشککیا غیرواقعی  واقعی هایشککصصککیت  جایبه

 .گیردمی عهده به را هایینقش

 تجسمی هایبازی در مشاور نقش: 

  موازی بازی .۸

 شریالی بازی .۲

  بازی در مربیگری .۳

 بازی در تسهیلگری .4

 کودک مثال طور به کندمی نقش ایفای کودک یوشیله همان با کودک عین درمانگر  موازی هایبازی در    

 همان درمانگر  نیستند خوب او با مدرشکه  در هابچه چرا دهدمی نشکان  که اشکت  نقشکی  کردنبازی حال در

 صککحبت دوشککتان با چطور تو مشککال  این ح  برای: گویدمی کودک به و کندمی مطرح را مشککاللی لحظه

 یدتقل نیز را او بدن حرکات و زندمی حر  کودک عین درمانگر کند می صحبت به شروع کودک و  ؟کنیمی

 تواندمی کودک آینه یک مث  و کندمی رفتار کودک عین درمانگر موازی بازی در. آینه یک مث  کندمی

 .ببیند درمانگر حرکات در را خودش

 جیحتر ولی اشت کودک عهده به هانقشه از یالسری و درمانگر عهده به هانقش از یالسری شریالی بازی در    

 عمراج را معلمش و خودش نقش مثال طور به یابد  تعلق کودک به اصلی نقش ایفای که اشکت  این درمانگر

 .شودمی اشکتشیهم درمانگر و کندمی بازی

 وشای  و گیردمی را مربی یک نقش کند اجرا را درمان خواهدمی  رفتاری - شکناختی  درمانگر که زمانی     

 .کندمی تعیین نیز را بازی ینحوه و بازی نوع کندمی انتصاب خودش را
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 عنیی  تسککهیلگر  نقش به برگردد باید باز کندمی ایفا که نقشککی هر در درمانگر که اشککت این واقعیت ولی 

 ندارد نقشی بازی در خودش ولی کندمی تسهی  را کودک بازی کندمی اشتفاده تالنیک درمانگر

 هایبازی در  زندمی حر  هاعروشککک جایبه  کندمی بازی فعاالنه کودکی اگر اشککت  حالت بهترین این   

 دهدیم گفتار انعالاس احساس  انعالاس فقط کندنمی ورود دیگر درمانگر  کندمی نقش ایفای خوب تجسمی

 .شودنمی بازی وارد مستقیم ولی بردمی کار به تالنیک و کندمی مشاهده

 او به و کند همراهی کار این در بود مای  کودک اگر اشت درمانگر یعهده بر درمانیبازی اتاق آوریجمع    

 .کرد مجبور اتاق نمودن مرتب و آوریجمع به را کودک تواننمی ولی شودمی داده اجازه

 یا هتهی را آن عین بگوید مراجع به تواندنمی درمانگر شد خراب یا شکالست  درمانیبازی اتاق از ایوشکیله  اگر

 .پذیردمی او از درمانگر داد انجام را کار این مراجع خود اگر  کن جایگزین


