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مقدمه:

بازی وسـیله ی بیان و ارتباط کودک اسـت و به عقیده ی برخی از پژوهشـگران بخش
2223 ) بازی، افکار درونی ، مهمی از هر فرایند درمانگری را تشکیل می دهد (واتسون 1
کودک را با دنیای خارجی او ارتباط میدهد و باعث میشـود که کودک بتواند اشـیای
خارجـی را تحـت کنترل خود درآورد. بازی به کودک اجازه میدهد تا تجربیات، افکار،

احساسات  و تمایالتی را که برای وی تهدیدکننده هستند، نشان دهد.
بـازی فعالیـت طبیعـی، لذت بخش،شـگفت انگیز و پر راز و رمز اسـت. بازی وسـیله ای 
بـرای بیـان احساسـات، برقـراری روابط، توصیـف تجربیات، آشـکار کـردن آرزوها و خود 
شـکوفایی اسـت و چـون کودکان غالبـا قابلیـت کالمـی و شـناختی کمتـری در بیـان 
احساسـات خـود دارنـد، بـازی بـرای آنـان یـک وسـیله ارتباطـی طبیعـی و عینـی برای 

کنـار آمـدن با دنیاسـت. 
کـودک در بـازی نیازهـای حسـی - حرکتی خود را بـرآورده می سـازد و انرژی درون 
خویـش را تخلیـه می نمایـد کـه ایـن عمل نـه تنها آرامـش روحـی و روانـی او را افزایش 
می دهـد بلکـه باعـت پویایـی رفتـارش نیـز می شـود. حـال در صورتـی کـه ایـن انـرژی 

امـکان بـروز نیابـد احتمـاال بـه اضطـراب ،افسـردگی و پرتحرکی تبدیل می شـود.
او بـرای حفـظ تعادلـش بـا محیـط، بایـد اضطرابـی را که درگیـر آن اسـت را بیرون 
برانـد کـه ایـن کار ممکـن اسـت بـا عصبانیـت، لجبازی، پرخاشـگری، شکسـتن اشـیا ... 

مقدمه


بازی، وسیله ی بیان و ارتباط کودک است و به عقیده ی برخی از پژوهشگران، بخش 
مهمی از  هر فرآیند درمانگری را تشکیل می دهد. بازی، افکار درونی کودک را با دنیای 
خارجی او ارتباط می دهد و باعث می شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل 
خود درآورد. بازی به کودک اجازه می دهد تا تجربیات، افکار، احساسات و تمایالتی را که 

برای وی تهدید کننده هستند، نشان دهد.
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انجـام دهـد. بتدریـج کـه فشـارهای حاصلـه افزایـش یابـد و فراتـر از ظرفیـت و تحمـل 
کـودک گـردد، بـه اَشـکالی بحرانی نمایان می شـود امـا علی رغم بروز آشـکار احساسـات 
کـودک، بزرگسـاالن در بسـیاری از مواقـع قـادر بـه درک ایـن احساسـات و پاسـخگویی 
موثـر بـه آن هـا نمی باشـند.بر ایـن اسـاس، شـکاف ارتباطـی بیـن کـودک و بزرگسـال 
عمیق تـر می شـود .بنابرایـن بـازی درمانی روشـی اسـت که به یـاری کودکان می شـتابد 
تـا بتواننـد مسـایل خـود را به دسـت خویش حـل نمایند. در ایـن نوع درمـان به کودک 
فرصـت داده می شـود تـا احساسـات آزار دهنده و مشـکالت خـود را از طریق بـازی بروز 

داده و آن   هـا را بـه نمایـش بگذارد.
بدیـن منظـور، بـازی ابزاری سـودمند و موثری اسـت که مشـاور، متخصـص بالینی و 
درمانگـر را یـاری مـی دهد تـا در فضایی مناسـب و آزاد همـراه با آرامش روانی جلسـات 

درمان را اجـرا نماید. 

تعریف بازی: 

هـر نـوع فعالیتـی کـه کـودک از روی میـل و رغبـت و بـا شـور و اشـتیاق انجام می 
دهـد بـازی نامیـده می شـود.بازي یکـی از مهـم تریـن مولفه هـاي زندگی کودک اسـت.
کـودکان از طریـق بـازي می تواننـد مهارت های پایـه واجتماعی را یاد بگیرنـد. بازي براي 
رشـد بسـیار مهـم میباشـد زیرا با بهزیسـتی عاطفـی و اجتماعی و جسـمانی کـودکان و 

نوجوانـان در ارتباط اسـت. 
بازي  براي  را  عمده  ویژگی  چهار  همکاران)2007(  و  راي  از  نقل  به  هاجز)1995( 

می کند:   مطرح 
انگیزه درونی یا محرک ذاتی: بازي فعالیتی است که کودکان انگیزه درونی بـه . 1

انجـام آن دارنـد و بـدون آمـوزش و هرگونه اجبار به سمت بازي گرایش دارند.
آزادانه انتخاب شدن: کودک در انتخاب نوع بازي آزاد است. اگر کودکان وادار . 2

شـوند یـا حتـی با مالیمت زیر فشـار قـرار گیرند تـا بازی کنند ممکن اسـت 
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هیـچ گاه بـه فعالیـت تعییـن شـده به چشـم بـازی نـگاه نکنند .بـرای مثال 
اگـر معلـم بـازی را بـرای شـاگردانش تعیین کند آن هـا به آن هـم چون کار 
مـی نگرنـد .در صورتـی که اگر خودشـان حق انتخاب داشـته باشـند آن گاه 

همـان فعالیـت را نوعی بـازی می نگرند.
واقعیـت گریـزی: کـودکان بـا انتخـاب اشـیای غیـر واقعـی بـه جـای چیـز . 3

دیگر،بـه اضافـه عنصر خیال،فضـای بـازی را دلنشـین می کنند.یعنی کودک 
واقعیـات موجـود را تغییـر می دهـد تـا بتوانـد آن هـا را مطابـق میـل خـود 
بسـازد. مثـاًل در بازی هـای نمادیـن در دوره پیـش از دبسـتان، کـودک روی 
یـک بالـش کوچـک می نشـیند و خیـال می کنـد کـه بـا ایـن اسـب پرنـده 
می توانـد بـه هـر جایـی پـرواز کند. ایـن نـوع رؤیاپـردازی و گریـز از واقعیت 
دنیـای کـودکان را بـه قـدری جـذاب می کنـد کـه بـدون محدودیـت از هـر 
چیـزی بـه عنـوان نمـادی اسـتفاده می کننـد تـا لـذت رسـیدن بـه آنچـه را  

فکـر می کننـد بـه دسـت آورند.
 لذت بخش بودن: این ویژگی مهم ترین خصیصه بازي است که تمایل کودک . 4

را بـراي مشـارکت در بازي افزایش می دهد.در غیـر ایـن صـورت کودک نوع 
بـازی خـود را تغییـر مـی دهد تا به بـازی دلخواهش برسـد.
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انواع بازی 

اگـر بـه نـوع بازی هـای کـودکان نـگاه کنیـم تنـوع و گوناگونـی را در آن هـا مشـاهده 
می کنیـم. بـا تغییـر سـن کودکان نـوع بازی هـای آن ها نیـز تغییر می یابـد. انواع بـازي که 
یـک کـودک ترجیـح خواهد داد، به سـن کودک و سـطح رشـد او بسـتگی دارد ، بنابراین، 
طبیعـی اسـت کـه در سـنین مختلف اَشـکال متفاوت بـازي برتري و غلبه داشـته باشـند.

بــــازي هاي جسمـــــاني : هم بـه صورت انفـرادي و هـم به صورت . 1
گروهـی انجـام می شـود، بـراي مصرف انـرژي اضافی بـدن و نجـات یافتن از 
خسـتگی و کسـالت بسـیار مفید اسـت و رفتارهاي ناآرام و پرخاشـگري توأم 
بـا عصبانیـت کـودک را کاهـش می دهـد. ایـن نـوع بـازي می تواند همـراه با 

انواعبازی
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انواع بازی 

اگـر بـه نـوع بازی هـای کـودکان نـگاه کنیـم تنـوع و گوناگونـی را در آن هـا مشـاهده 
می کنیـم. بـا تغییـر سـن کودکان نـوع بازی هـای آن ها نیـز تغییر می یابـد. انواع بـازي که 
یـک کـودک ترجیـح خواهد داد، به سـن کودک و سـطح رشـد او بسـتگی دارد ، بنابراین، 
طبیعـی اسـت کـه در سـنین مختلف اَشـکال متفاوت بـازي برتري و غلبه داشـته باشـند.

بــــازي هاي جسمـــــاني : هم بـه صورت انفـرادي و هـم به صورت . 1
گروهـی انجـام می شـود، بـراي مصرف انـرژي اضافی بـدن و نجـات یافتن از 
خسـتگی و کسـالت بسـیار مفید اسـت و رفتارهاي ناآرام و پرخاشـگري توأم 
بـا عصبانیـت کـودک را کاهـش می دهـد. ایـن نـوع بـازي می تواند همـراه با 
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ابـزار و وسـایلی باشـد مثـل بـاال رفتـن از چهـار چوب هـاي فلـزي پارک ها و 
یابـازي باوسـایل نقلیـه ، یا اینکـه با وسـیله و تجهیزاتی همراه نباشـد . انواع 
بـازي جسـمانی مثـل بازي با وسـایل نقلیه چـرخ دار ، بازي با چـوب و توپ، 

جسـت و خیز کردن ، کشـتی گرفتـن و ...........   
بـــــازي هاي تقلیـــــــدي: حس تقلیـد به طور جـدي بین یک و . 2

دو سـالگی ابـراز می گـردد. کـودکان ابتدا تقلیـد را از پدر و مادر خود شـروع 
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اعـم از دختـر و پسـر ، عالقـه مند نـد بـا اشـیایی کـه داراي نوعـی معانـی 
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کـودک دسـتیابی بـه ابـزار و وسـایل مورد نیـاز خـود را غیرممکـن می بیند، 
نیازهـا و آرزوهاي خود را با اسـتفاده از وسـایل نمادیـن و از طریق بازي بیان 
می کنـد. بـراي مثـال بـر تکـه اي چوب سـوار شـده، ایـن طـرف و آن طرف 
مـی رود، ماننـد ایـن کـه سـوار بـر اسـبی شـده و آن را هدایت می کنـد. این 
نـوع بازي هـا یکـی از بهتریـن شـیوه هاي بـازي درمانی محسـوب می شـوند. 

بـــــازي هاي آمــوزشــــي: مهمتریـن وسـیله آمـوزش کـودک، . 5
اسـتفاده از وسـایل بازي مناسـب اسـت، ماننـد مکعب هاي چوبـی که کودک 
بـا جـور کـردن و دسـته بندي کـردن آن هـا می تواند با مسـائل اساسـی، اما 
سـاده و آسـان ریاضـی آشـنا شـود. از خانـه ي کوچـک اسـباب بـازي بـراي 
آشـنا کـردن کودک بـا واقعیت هـاي موجـود زندگی می تـوان اسـتفاده کرد. 
بازي هـاي آموزشـی موجـب تقویت حواس و رشـد قـواي ذهنـی و اجتماعی 
کـودک می شـوند، بـه شـرط آن کـه سـعی کنیـم کنتـرل اصلـی بـازي در 

اختیـار کـودک باشـد و جهـت و مسـیر آن را او تعییـن کنـد.
بازی هـای آزاد: بازی هایـی هسـتند کـه کـودک بـه تنهایـی یـا بـا سـایر . 6

کـودکان انجـام می دهـدو بـه طور خـود به خودی هـم در فضای باز و بسـته 
اجـرا می شـود و بیشـتر جنبه سـرگرمی دارد.

ارتباط کودک از طریق بازی 

بـازی کـودکان را زمانـی می تـوان کامأل درک کرد کـه آن را به عنوان شـکل طبیعی 
ارتبـاط آن هـا در نظـر گرفـت . کـودکان بیـش از آنکـه از شـیوه کالمـی اسـتفاده کنند، 
خودشـان را بـه صورتـی کامل تر و مسـتقیم تر از طریـق بازی خودجـوش و خودانگیخته 
بیـان می کننـد، زیـرا در بـازی راحت ترند.»بـازی کـردن« تجربیـات و احساسـات خـود، 
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طبیعـی تریـن فراینـد پویـا و خود درمانی بـرای کودکان اسـت . بازی یـک روش مبادله 
اسـت، و محـدود کـردن کـودکان به بیـان کالمـی، از طریـق اعمـال محدودیت هایی که 
در واقـع بـه کـودکان می گوینـد» تـو بایـد هـم سـطح مـن و بـا کلمـات ارتبـاط برقـرار 
کنـی«، بـه صـورت خـودکار مانعـی در رابطه درمانـی پدید مـی آورد. مسـئولیت درمانگر 
ایـن اسـت کـه همپـای کودک شـود و به شـیوه ای بـا وی ارتبـاط برقرار کنـد که کودک 
بـا آن راحـت اسـت. چـرا کـودک بایـد بـا بزرگسـال سـازگار شـود؟ ایـن درمانگر اسـت 
کـه از او انتظـار مـی رود بـه خوبـی سـازگار شـود، مهارت های کنـار آمدن خوبی داشـته 
باشـد، بدانـد چطـور بـا هر قشـری ارتباط موثـر برقرار کنـد ، و درک خوبـی در خصوص 
فرایندهـای رشـدی کـودکان داشـته باشـد. وقتـی درمانگر می گویـد:»در مـوردش با من 
حـرف بـزن«، کـودکان خردسـال در وضعیـت نامطلوبی قـرار می گیرند، زیـرا مجبورند با 

درمانگر سـازگار شـوند.

 بازي به عنوان یک روش درماني 

براي  همچنین  و  هیجانی  استرس هاي  با  مقابله  براي  است  تکنیکی  درمانی  بازي 
می رود.  کار  به  هستند  خانوادگی  مشکالت  از  ناشی  آشـفتگی هاي  دچـار  که  کودکانی 
درمانگرانی که کار بـازي درمـانی را انجـام می دهند معتقدند که این تکنیک به کودکان 
اجازه می دهد مسائلی را کـه  نمـی تواننـد در محـیط روزانه شان مطرح کنند در قالب 
بازي ارائه دهند و با هدایت درمانگر هیجانات مخفی خود را نمایان کنند. در بازي درمانی، 
درمانگر رفتار کودکان را بدون قید و شرط می پذیرد. بدون ایـن کـه آنهـا را غافلگیر کند، 
با آن ها بحث کند و یا نادرستی کار آن ها را به آن هـا  گوشزد کند. بـر ایـن اسـاس، بـازی 
درمانـی عبـارت اسـت از یـک رابطـه بیـن فـردی پویـا بیـن کـودک و درمانگـری که در 
زمینـه فرایندهـای بـازی آموزشـی دیده اسـت و ضمن فراهـم کردن ابـزار و امکانات یک 

بازی به عنوان یک روش درمانی
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بـازی گزینـش شـده ، شـکل گیری یـک رابطـه امـن بـرای کـودک را تسـهیل می کند تا 
از طریـق بـازی، کـه طبیعی ترین وسـیله ارتباطـی کودک برای رشـد و شـکوفایی بهینه 
اسـت، کـودک خـود ) احساسـات ، افـکار ، تجربیـات ، و رفتارهـا( را بـه طـور کامل بیان 

کنـد و بـه کاوش بپردازد.
از ایـن منظـر ، کـودکان از اسـباب بازی بـه مثابـه لغـات اسـتفاده می کننـد و بـازی 
کـردن ، زبـان آنهاسـت . محـدود کـردن درمان بـه بیان کالمـی، انکار وجـود واضح ترین 

شـکل بیـان، یعنی فعالیت اسـت.
کـودکان ممکـن اسـت در بیـان کالمـی آنچـه احسـاس می کننـد، یـا چگونگـی 
تاثیرگـذاری تجربیـات بـر آنـان ، دشـواری زیـادی داشـته باشـند؛ امـا چنانچـه فرصتی 
باشـد، در حضـور یـک بزرگسـال مهربـان ، حسـاس، و همـدل، احساسـات درونـی خود 
را از طریـق انتخـاب اسـباب بـازی و مـواد، نحـوه کار بـا آن ها و داسـتان پردازی، آشـکار 
خواهنـد کـرد. بـازی بچه هـا معنـا دار و بـرای آن هـا مهـم اسـت، زیـرا از طریق بـازی به 
حوزه هایـی پـا می گذارنـد کـه ورود کالمـی بـه آن هـا برایشـان دشـوار اسـت. کـودکان 
قادرنـد بـا اسـتفاده از اسـباب بـازی موضوعـی را بیـان کننـد کـه نمی تواننـد بـه زبـان 
بیاورنـد، کارهایـی بکننـد کـه انجامـش برای آن ها دشـوار اسـت، و احساسـاتی را نشـان 
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اختالالتی که با بازی درمانی قابل درمان است:

انـواع مشـکالت و اختالالتـی را کـه ریشـه در احساسـات و هیجانـات کـودک و یـا 
سـازگاری بـا محیـط دارد، می تـوان بـا بـازی درمانـی  درمـان کـرد، بـرای نمونـه:
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اضطراب/ ترس. 2
اختالالت رفتاری. 3
رفتارهای تکانشی. 4
عزت نفس پایین. 5
پرخاشگری. 6

مراحل اجراي بازي درماني:

باید  ابتدا  است.  درمانی، تشخیص  این روش  اجراي  در  مرحله  اولین  1. تشخیص: 
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به دو شیوه صورت میگیرد:
الف- مصاحبه با والدین و کسب اطالعاتی از طریق گفتگو با والدین یا اجراي ابزار 
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اساس  این  بر  و  میپذیرد  صورت  درمانگر  توسط  که  کودک  بالینی  مشاهده  ب-   
درمانگر به تشخیص قطعی در مورد اختالل کودک میرسد و ضرورت اجراي بازي درمانی 

میگردد.  ایجاد 
2. انتخاب تکنیک بازي درماني به عنوان روش درمان: این انتخاب بر اسـاس 
نـوع اخـتالل کـودک صـورت میپذیرد. همچنین در این مرحله فردي یا گروهی بودن 
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بازي تعیین میگردد.
زیـر  مـوارد  شامل  درمان  فرایند  ریزي  برنامه  درمان:  فرایند  برنامه ریزي   .3
ابـزار  انتخاب  انتخاب نوع بازي،  می باشـد:تعیین تعداد جلسات، بیان اهداف هر جلسه، 
اجراي  براي  مواد  تهیه  درمان،  در حین  کودک  رفتار  مستقیم  مشاهده  یـا  و  سـنجش 

جلسات. برگزاري  فاصله  و  جلسه  هـر  مـدت  بازیهـا، طول 
فرایند  اجراي  به  درمانی  بازي  متخصص  مرحله  این  در  برنامه درمان:  اجراي   .4
درمان مطابق برنامـه درمان اقدام مینماید. الزم به توضیح است که از ویژگیهاي بـازي 
درمـانی پویـا بـودن برنامـه ي درمان در هنگام اجراي برنامه می باشد. بدین ترتیب که 
در اغلب موارد بازي درمانگر ناچار است در هنگام اجرا مقداري در فرایند اجراي درمان 

متناسب سازي انجام دهد تا فراینـد درمـان بـا ویژگـیهـای درمانجو هماهنگ شود.
5. ارزیابي رفتار: آخرین مرحله درمان، ارزیابی رفتار است که در پایان هر جلسـه 
جداگانـه صـورت میگیرد و در انتهاي دوره درمان نیز ارزیابی نهایی از طریق مصاحبه 
مجـدد بـا والـدین و مشـاهده بالینـی کودک صورت میگیرد. نقش درمانگر در فرایند 
اجراي درمان بسیار مهم اسـت. توانـایی درمـانگر در ایجـاد ارتبـاطی دوستانه با کودک، 
شرط مهم در اجراي این روش درمانی اسـت، چـرا کـه منجـر بـه جلـب اعتمـاد کودک 

جهت مشارکت فعاالنه در فرایند بازي میگردد.

فرایند بازی درمانی

 مراحلـی کـه در فراینـد بـازی درمانـی وجـود دارد، حاصـل تعامـالت مشـترک بین 
درمانگـر و کـودک اسـت کـه در محیـط بـدون ارزیابـی و آزاد  اتـاق بـازی رخ می دهـد. 
ایـن تجربـه بـا محبـت حقیقـی بـه کـودک و تشـویقی کـه درمانگـر صمیمانـه بیـان 
می کنـد، تسـهیل می شـود. در ارتبـاط زنـده منحصـر بـه فـردی کـه در آن شـخصیت 

فرایند بازی درمانی
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کـودک تاییـد و ارج نهـاده می شـود، کـودک می تواند متناسـب بـا میزان پذیرشـی که از 
درون احسـاس می کنـد و درمانگـر انتقـال داده اسـت ، افق هـای وجود خود را گسـترش 
دهـد. موسـتاکاس)1955( بـا بررسـی مطالعات مـوردی دربـاره کودکان دچار آشـفتگی 
هیجانـی در بـازی درمانـی ، مشـاهده کـرد کـه کـودک در  فراینـد درمانـی حرکـت بـه 
سـوی خودآگاهـی، طـی پنـج مرحلـه مشـخص پیشـرفت می کنـد . احساسـات منفـی 
پراکنـده اولیـه کـه در همـه جـای بـازی کـودک بیـان می شـوند، ماننـد کودکـی کـه 
نمی توانـد هیـچ نـوع آشـفتگی ) بـه هـم ریختگـی( را تحمل کند و آشـکارا بـه پاکیزگی 
و نظـم و ترتیـب می پـردازد. گاهـی ایـن عکـس العمـل می توانـد خصومـت پراکنـده ای 
باشـد کـه اتـاق، اسـباب بازی هـا، و درمانگر را هـدف قرار می دهد. ممکن اسـت سـطوح 
باالیـی از اضطـراب نیـز وجود داشـته باشـد ، مثل کودکی کـه  فقط در وسـط اتاق بازی 
می ایسـتد و قـادر نیسـت هیـچ فعالیتـی را آغـاز کنـد. بـه دنبال ایـن نمود هـا،در مرحله 
دوم، کـودک معموال احساسـات دوسـوگرایی را بیـان می کند کـه عمومأخصمانه یا نوعی 
بـی قراری هسـتند . موسـتاکاس کودکـی را توضیح می دهـد که عروسـک ها رایکی یکی 
برمـی دارد ، هـر عروسـک را بـا فریـادی حاکـی از تنفـر روی میـز می کوبـد و بـه زمیـن 
پـرت می کند و سـپس عروسـک مـوش را بر مـی دارد و می گویـد:» من هیچ کدومشـون 
رو دوسـت نـدارم ،امـا این یکی را دوسـت دارم«. سـپس در حالی که سـرموش را  فشـار 

مـی  دهـد ،بـه سـرعت اضافـه می گویـد:» این یکـی رو هم دوسـت نـدارم«.
ویژگـی مرحلـه سـوم، بیـان مسـتقیم تر احساسـات منفـی بـه والدیـن و سـایر افراد 
زندگـی کـودک اسـت. ایـن احساسـات یـا نگرش هـا ، غالبـأ در بـازی نمادیـن کـودک 
آشـکار هسـتند ، ماننـد کودکـی که با به صـف کردن عروسـک های پدر، مـار ، و نوزاد، و 
سـپس بیـان اینکـه »آن هـا دزد هسـتند، و می خواهم به آن ها شـلیک کنم« و با شـلیک 
کـردن بـه تـک تک آن هـا، عکـس العمل های منفی شـدید بـه والدیـن و نـوزاد جدید را 

برون ریـزی می کنـد.
در مرحلـه چهـارم، احساسـات دوسـوگرا همچنـان در بـازی کـودک بیان می شـوند، 
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امـا ایـن بـار در قالب احساسـات و نگـرش های مثبـت و منفی بـه والدین، همشـیرها، و 
سـایر افـراد زندگـی کـودک، بـرای نمونـه کودکی شـش سـاله با تمـام قدرت به کیسـه 
بوکـس ضربـه و لگـد می زنـد، و در عیـن حـال فریاد می کشـد» مـن می خوام تـو رو لت 
و پـار کنـم. هیچکـی تـو رو دوسـت نداره!« سـپس کیـت پزشـکی را بر می دارد، کیسـه 
بوکـس را مـداوا می کنـد و می گویـد:» شـرط می بنـدم ایـن باعـث می شـه احسـاس 

بهتری داشـته باشـی«.
ویژگـی مرحلـه پنجـم، نگرش های مثبت و منفـی واضح، متمایز، جداگانـه، و معموأل 
واقع گرایانـه اسـت، و نگرش هـای مثبـت ، در بـازی کـودک برجسـته تر هسـتند. ایـن 
مرحلـه آخـر ، نتیجـه مسـتقیم نوعـی رابطـه مبتنی بـر درک، پذیـرش، و محبت اسـت 
کـه درمانگـر ایجـاد می کنـد و در آن کـودک به انـدازه کافی احسـاس امنیـت می کند تا 
بیشـتر بـه فردی تبدیل شـود که قادر اسـت باشـد. در محیطـی پذیرا و امـن، مانند آنچه 
در بـازی درمانـی بـرای کـودک فراهـم می شـود ، یگانگـی هر کـودک با آزادی بیشـتر و 
در نتیجـه صورتـی کامـل تـر بیـان می شـود. در زمانـی کـه درمانگـر ، این خـود یگانه را 
ارج می نهـد و می پذیـرد، کـودک بـا درونـی کـردن همیـن پذیـرش شـروع می کنـد بـه 
پذیرفتـن و ارج نهـادن بـه یگانگـی خویـش ، و به این ترتیـب، فرایند شـناخت خود آغاز 
می شـود . سـپس ، ایـن شـناخت از طریـق فراینـد تسـهیل کننده بـازی بیان می شـود.

اصول بازی درمانی

در بـازی درمانـی بایـد، یـک رابطـه خـوب بیـن مشـاور )درمانگـر( و کودک . 1
بیاید. بوجـود 

در بـازی درمانـی بایـد، آزادی عمـل و انتخاب به کودک داده شـود تا کودک . 2
در صـورت تمایـل و به طـور دلخواه در بازی شـرکت نماید.

اصول بازی درمانی
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در بـازی درمانـی بایـد، آزادی عمـل و انتخاب به کودک داده شـود تا کودک . 2
در صـورت تمایـل و به طـور دلخواه در بازی شـرکت نماید.
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در بازی درمانی باید محیط و مکان بازی مناسب و آرام باشد.. 3
در بـازی درمانـی بایـد، انتخـاب نـوع بـازی و وسـیله بـازی به عهـده کودک . 4

گذاشـته شـود تـا بـا هـر نـوع اسـباب بـازی کـه عالقمنـد اسـت بـازی کند 
بـه ایـن ترتیـب کـودک احساسـات درونـی اش را آشـکار می کنـد در نتیجه 

می توانـد بـا آن هـا روبـرو شـود و بـر آن هـا غلبـه کند.
در بـازی درمانـی بایـد، فقـط کـودک را تشـویق بـه انجـام بـازی کـرد. بـه . 5

عنـوان مثـال از جمله هـای » اطمینـان دارم، می توانـی« و یـا »مـن بـه تـو 
کمـک می کنـم« اسـتفاده نمی کنیـم. بلکـه کـودک آزاد اسـت تـا هـر بازی 

کـه خواسـت انجـام بدهد.
در بـازی درمانـی بایـد، از بازی هـای سـاده، بـه همـراه قوانیـن سـاده کمک . 6

گرفـت. همچنیـن محدودیت هـای موجـود در بـازی را بـه حداقل رسـانید و 
در مواجهـه بـا اشـتباهات نیـز کـودک را سـرزنش نکرد.

در بـازی درمانـی باید، به احساسـات کـودک توجه ویژه ای شـود و مکالمات . 7
مشـاور و درمانگـر نبایـد جلوتر از احساسـات کودک باشـد چـون دخالت، در 

احسـاس درونی کودک محسـوب می شـود.
در بـازی درمانـی بایـد، بـه مـدت زمـان بـازی توجـه کـرد. منظـور از توجه . 8

بـه زمـان، تسـریع در فرآینـد درمـان نیسـت بلکـه دقت شـود، زمـان بازی؛ 
متناسـب بـا سـن کـودک معین شـود. 

در بـازی درمانـی بایـد، توانایی هـای کـودک را مهـم و بـا اهمیـت  شـمارد و . 9
تالش کرد در فرصت های مناسـب از آن ها برای حل مشـکل اسـتفاده شـود. 
درمانگـر بـرای ایـن کار باید تالش زیادی در جهت شـناخت کـودک و بویژه 
توانایی هـای او انجـام دهـد و از ایـن توانایی هـا بـه نفـع کودک اسـتفاده کند.

در بـازی درمانـی درمانگـر هیـچ نـوع بـازی و شـرایطی را بـرای کـودک القا . 10
نمی کنـد و کـودک را آزاد می گـذارد تـا به بازی بپردازد و سـپس هوشـیارانه 
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بـازی او را مـورد بررسـی قـرار می دهد و از آن بـرای درمان کودک اسـتفاده 
می کنـد.

ویژگی های شخصیتی درمانگر

الف(بی طرفی و انعطاف پذیری

یـک درمانگـر کار آمـد ، آن قـدر بـی طـرف اسـت که به کـودک اجـازه می دهد یک 
شـخص مجـزا باشـد، و در پذیـرش و سـازگاری با امـور پیش بینی نشـده، انعطـاف پذیر 
اسـت. درمانگـر، صادقانـه بـه دنیـای کـودک ارج می نهـد و می کوشـد ایـن دنیـا را بـر 
اسـاس بیانـات خـود کـودک بشناسـد. ویژگی ایـن ارج نهادن، درک احسـاس کـودکان، 

عالقـه بـه آن هـا، اهمیت دادن و دوسـت داشـتن آن هاسـت.

ب(قضاوت یا ارزیابی نکردن

درمانگـر نیـازی نـدارد کودکان یـا آنچه را کـه تولید می کننـد یا نمی کننـد، ارزیابی 
یـا قضـاوت کننـد. بـی میلی به قضـاوت یا ارزیابـی کردن، ناشـی از این شـناخت تجربی 
اسـت کـه ، وقتـی در مـورد فـردی ارزیابـی یـا قضـاوت نمی شـود، تجربه بسـیار رضایت 
بخـش خواهـد بـود. درمانگر انتخاب کـودک برای بازی کـردن یا نکـردن، صحبت کردن 
یـا نکـردن، را می پذیـرد . نیـازی نیسـت کـودک به شـیوه خاصی تغییـر یا رفتـار کند تا 

درمانگـر او را بپذیرد.
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ج(تعصب نداشتن

درمانگـر، بـه جـای سـوگیری ، دارای دیـدی بـاز اسـت. گشـادگی و حساسـیت بـه 
دنیـای کـودک، پیـش شـرط هـای اساسـی بـرای بـازی، درمانگـران هسـتند. کـودکان 
عمدتـأ بـر اسـاس لیاقـت شـان ، فـردی کـه هسـتند نـه فردی کـه توصیـف شـده اند ، 

مـورد توجـه هسـتند و بـا آنـان ارتبـاط برقـرار می شـود.

د(صبوری

بـازی درمانگـر در هـر لحظـه در برابـر گفته هـا و رفتـار کـودک صبـور اسـت و بـا 
انتظـاری مشـتاقانه صبـر می کنـد تـا کـودک با سـرعت خودش پیـش برود. صبـوری به 
بـازی درمانگـر اجـازه می دهـد آنچه کـودک در دنیـای خود می بینـد و می فهمـد، ببیند 

و تجربـه کند.

اتاق و وسایل بازی درمانی: 

 فضـای اتـاق بـازی ، اهمیـت زیـادی دارد ، زیـرا اولیـن چیـزی اسـت که بـر کودک 
تاثیـر می گـذارد. اتـاق بـازی بایـد دارای فضـای مخصوصی باشـد که صمیمیـت و پیامی 
واضـح را انتقـال دهـد:» اینجـا مکانی بـرای کـودکان است«.سـاختن محیطـی صمیمی 
بـرای کـودکان نیازمنـد برنامه ریـزی، تالش، و درک حسـاس این موضوع اسـت که یک 
کـودک چـه احساسـی دارد.کـودکان در محیط هایـی بیشـتر احسـاس راحتـی می کنند 
کـه حـس گشـادگی در آنجـا بـه گونـه ای باشـد که به کـودک بگویـد» تـو آزادی از هر 

چیـزی کـه در اینجا هسـت ، اسـتفاده کنـی. خودت بـاش، بکاو«.

اتاقووسایلبازیدرمانی
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واضـح را انتقـال دهـد:» اینجـا مکانی بـرای کـودکان است«.سـاختن محیطـی صمیمی 
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کـه حـس گشـادگی در آنجـا بـه گونـه ای باشـد که به کـودک بگویـد» تـو آزادی از هر 
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الف( محل اتاق بازی:

 چـون کـودکان گاهـی اوقـات پرسـر وصـدا هسـتند ، اتاق بـازی بایـد در محلـی از 
موسسـه ،کلینیـک، یـا مدرسـه واقـع باشـد کـه کمتریـن مزاحمت یـا آزار را برای سـایر 
مراجعـان یـا کارکنـان ایجـاد کنـد. اگـر والدین یا سـایر کـودکان ، آنچـه را کـه در اتاق 
بـازی رخ می دهـد بشـنوند، کودک تحت درمان ممکن اسـت احسـاس کنـد که خلوتش 
برهـم خـورده اسـت و بـه ایـن ترتیـب ، رابطـه درمانـی آسـیب ببینـد. بـه همیـن نحو، 
والدیـن یـا مراقبیـن ممکـن اسـت بـدون دلیـل دربـاره آنچـه شـنیدند از کودک سـوال 
کننـد، و بـه ایـن ترتیـب، کـودک تهدید شـود. اگرچه برخـی توصیه می کنند اتـاق بازی 
ضـد صـدا باشـد، عملـی کـردن ایـن پیشـنهاد سـخت اسـت. وقتـی کـودک داد می زند، 
بلـوک را پـرت می کنـد، یـا باچکـش چوبـی ضربـه می زنـد، ایـن صـدا در خـارج از اتاق 
بـازی شـنیده خواهـد شـد. پوشـش آکوسـتیک سقف،سـطح صـدا را بـه میـزان قابـل 
توجهـی کاهـش می دهـد. با ایـن حال ، دیوارها را با پوشـش اکوسـتیک نپوشـانید. بافت 
ایـن پوشـش، کـودکان را ترغیـب می کنـد تکـه هایـی از آن را بکننـد یـا بـه آن ضربـه 
بزننـد. عـالوه برایـن ، هیـچ راهی برای پـاک کردن رنگ ، یـا تمیز کردن سـطح منفذدار 

ایـن پوشـش وجود نـدارد.

ب( اندازه اتاق بازی درمانی: 

یـک  اتـاق بـا ابعـاد تقریبـی 3/5 متـر در 4/5 متـر بـرای هدف هـای بازی درمانـی از 
همـه مناسـب تر اسـت. اگرچـه در اتاق هایـی بـا ابعاد کمتـر از ایـن هـم کار بازی درمانی 
امکان پذیـر اسـت، امـا محوطـه ای با این انـدازه ، ایـده آل به نظر می رسـد. چون کودک 
هیچـگاه خیلـی دور نمی شـود. یـک اتـاق باریـک و دراز ، یـا یـک اتـاق برزگتر مناسـب 
نیسـتند. در اتـاق هـای بـزرگ ، ممکن اسـت درمانگر مجبور شـود کـودک را دنبال کند 
تـا نزدیـک او بمانـد ، و بـه ایـن ترتیـب ، کـودک را از فرصـت نزدیک شـدن بـه درمانگر 

بـر اسـاس ضوابط خـودش محـروم کند.
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ج(ویژگیهای اتاق بازي درماني

مهمترین ویژگیهایی که الزم است اتاق بازي درمانی داراباشد ، عبار تند از:
اتـاق بـازی تـا حد ممکن ضـد صدا باشـد تا صداهـای بیرون حـواس کودک . 1

را پـرت نکنـد  و همچنیـن کـودک بـاور کنـد که آن چـه می گویـد، دیگران 
نمی شـنوند.

اتـاق بایـد حـس گـرم و راحتـی را ایجاد کنـد. طوری کـه با دیگـر اتاق های . 2
کلینیک هـا فـرق داشـته باشـد و باید فضای مناسـب و کافی بـرای بازی های 

پرجنب و جوش، سـازنده و مهیج را داشـته باشـد.
اسـتفاده از کفپوش هـای وینیـل بـه دلیل اسـتحکام و سـهولت تمیز شـدن، . 3

پوشـش های ترجیحـی بـرای کـف هسـتند، و می تـوان قسـمت های آسـیب 
دیـده را بـه ر احتـی تعویـض کرد.

دیوارهـای اتـاق بـازی باید با رنگ لعابی قابل شستشـو پوشـانده شـوند ، زیرا . 4
سـهولت در تمیز کـردن دیوارها یک نکته مهم اسـت.

اتـاق بـازی مجهـز بـه آینـه ي یکطرفـه و دوربیـن ویدئویـی باشـد. آینـه ي . 5
یکطرفـه مشـاور را قـادر می سـازد بـدون حـواس پرتـی کـودک، بـازي او و 

نحـوه ي تعامالتـش بـا اطرافیـان را مشـاهده کنـد.
یـک روشـویی بـا آب سـرد در اتـاق بـرای بازی هـای بـا ریخـت و پـاش و . 6

کثیـف کننـده داشـته باشـد.این امکانـات بـه کـودک کمـک می کند تـا بعد 
از اسـتفاده از وسـایلی ماننـد گل و رنـگ ،از آب اسـتفاده کننـد و خودشـان 

را بشـویند.
یـک تختـه سـیاه را کـه پاییـن آن لبـه دارد می تـوان روی دیـوار در ارتفـاع . 7

21 اینـچ از کـف زمیـن نصـب کـرد تا با قـد اغلب کـودکان مطابقت داشـته 
باشـد. یـک تختـه پاک کـن به همـراه گچ سـفید و رنگـی باید در دسـترس 
باشـد. گـچ هـای نو را بـه قطعـات کوچک تر بشـکنید تـا کودکان احسـاس 
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نکننـد بایـد مراقب آن باشـند.
یـک آینـه فلزی، نه شیشـه ای صیقلـی را روی دیوار نصب کنیـد. کودکان از . 8

آیینـه اسـتفاده می کننـد تـا بیان حـاالت چهره خود را بسـنجند ، خودشـان 
را بررسـی کنند. 

قفسـه هایـی روی دیـوار احتیـاج دارد تـا فضای کافـی برای نمایش اسـباب . 9
بـازی ها و وسـایل در اختیار باشـد.

اتـاق بـازی درمانـی بایـد اسـباب بـازی هـا و وسـایل بـازی مختلفی داشـته . 10
باشـد چـون اسـباب بازی هـا و وسـایل مختلـف ،اَشـکال متفاوتی از بـازی را 

فـرا می خواننـد.
اگـر ایـن امـکان را دارید ، بهتراسـت دستشـویی بسـیار کوچکی بسـازید که . 11

فقـط گنجایـش یـک توالت را داشـته باشـد و درب آن به اتاق بازی باز شـود 
تـا کـودک مجبـور نباشـد بـرای رفتـن بـه دستشـویی ، اتـاق بـازی را ترک 

. کند
 اتـاق بـازی بـه اسـباب و اثاثیـه محکم، چوبـی و متناسـب با سـایر کودکان . 12

نیـاز دارد. یـک میـز و سـه صندلـی کـه یکـی از آن هـا بـرای بزرگسـاالن 
مناسـب اسـت بایـد در اتـاق وجـود داشـته باشـد . 

انواع اسباب بازی اتاق بازی درمانی:

الـف( اسـباب بـازی هـای واقعی: یـک خانـواده عروسـکی ، خانـه عروسـکی ، و 
شـخصیت هـای معمولـی می تواننـد اعضای خانـواده کـودک را بازنمایی کننـد، و به این 
ترتیـب فرصتـی بـرای بیان مسـتقیم احساسـات فراهـم نماینـد. وقتی کـودک صحنه ها 
را بـا شـخصیت های خانـواده عروسـکی برون ریـزی می کنـد، عصبانیت، تـرس، رقابت با 
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همشـیرها، بحـران هـا و تعارض هـای خانوادگـی می توانند مسـتقیمأ بیان شـوند. وجود 
اسـباب بازی هایـی مثـل ماشـین، کامیـون، قایـق، و صنـدوق حسـاب، به خصـوص برای 
کـودک مقـاوم، مضطـرب ، محتـاط، یـا گوشـه گیر بسـیار مهم اسـت ، زیرا به شـیوه ای 
محافظه کارانـه بـدون آنکـه هیـچ احساسـی آشـکار گـردد، بـا آن هـا بـازی می شـود. هر 
وقـت کـودکان آمـاده باشـند. ابزاری بـرای بازی انتخـاب خواهند کرد که بـه آن ها کمک 
کنـد احساسـات شـان را کامل تـر بیان کننـد. مهم نیسـت درمانگر چه وقت آماده اسـت 
یـا میـل دارد احساسـات خاصـی بیان شـوند . هیـچ گاه نباید به کودک فشـار وارد شـود 
تـا دربـاره موضـوع خاصـی بحـث کنـد یـا احساسـاتش را بیـان کنـد. زمانی کـه کودک 
احسـاس امنیـت کنـد، بدانـد کـه درمانگـر او را پذیرفته اسـت و قابل اعتماد اسـت ، لذا 

بـه صـورت خودجـوش احساسـاتش را بیـان خواهد کرد. 
ماشـین و کامیـون، دلیـل موجهـی بـرای حرکـت کـردن در اطـراف و کاوش اتـاق 
فراهـم می کننـد. ایـن کار، شـیوه ای امـن بـرای نزدیـک شـدن بـه درمانگر نیز هسـت، 
چـون کـودک می خواهـد بفهمـد هنگامی که جسـمأ بـه درمانگر نزدیک می شـود، او چه 
احساسـی دارد. بسـیاری از کارهایـی کـه کـودکان در اتاق بـازی انجام می دهنـد، دالیل 
هوشـمندانه ای دارنـد، و درمانگـر بایـد به این انگیزه های احتمالی حسـاس باشـند. وجود 
یـک تختـه سـیاه بـرای بسـیاری از کودکانی کـه از کالس درس بـه اتاق بـازی می آیند، 
پیـام سـهل گیـری را منتقـل می کنـد،  زیـرا در کالس درس قاعـده ایـن اسـت کـه » با 
تختـه سـیاه ور نـرو!«. اگـر درمانگر بخواهد با شـخص درونـی کودک ارتبـاط برقرار کند، 

وجـود فضایـی سـهل گیرانه ضروری اسـت. 
ب( اسـباب بازیهـای مناسـب بـرای بـرون ریـزی پرخاشـگری: در بـازی 
درمانـی، کـودکان غالبـأ دارای هیجان هـای سـرکوب شـده ای هسـتند کـه بـرای توصیف 
یـا بیـان آن برچسـب های کالمـی مناسـبی ندارنـد. آن هـا می توانند با اسـتفاده از اسـباب 
بازی هـا و وسـایلی ماننـد بوبو)کیسـه بوکس(، سـرباز، تمسـاح عروسـکی، تفنگ )مسـلمأ 
نـه تفنگ هایـی کـه واقعـی بـه نظر برسـند(، یـا چاقوهـای پالسـتیکی، خشـم، خصومت، 



بازی درمانی۲8
بازی درمانی28

و ناکامـی خـود را بیـان کننـد. وجـود چنیـن اسـباب بازی هایـی در اتـاق بـازی موضـوع 
نگرانـی و اختـالف نظـر برخی از بـازی درمانگرانی اسـت که عقیده دارند وجود بوبو سـبب 
تشـویق رفتـار پرخاشـگرانه در کودکان می شـود. ایـن دیـدگاه بیانگر درک نکـردن فرایند 
بـازی درمانـی کـودک- محور اسـت کـه روی احساسـات و نیازهـای کودکان تمرکـز دارد 
نـه رفتارهـای موجـود در رابطـه ای کـه بـرون ریزی پرخاشـگری روی اشـیای بـی جان را 
در چارچـوب مرزهـای مناسـب تاییـد می کنـد. وقتی رفتـار پرخاشـگرانه وجـود دارد، باید 
از محدودیت هـای درمانی مشـخصی اسـتفاده شـود که بر درک احسـاس کـودک متمرکز 
اسـت.کودکان در ایـن رابطـه پذیـرا و تـوام بـا درک و مهربانـی، هیجان های خشـم آلودی 
را کـه در درونشـان پنهـان شـده و عمیقـأ  احسـاس می کننـد بیـان/ بـازی خواهنـد کرد. 
هـر تجربـه بـازی درمانـی، باید شـامل چیزی باشـد کـه کـودک بتوانـد آن را خراب 
کنـد. جعبـه هـای تخم مرغ بـرای این هدف خیلی مناسـب انـد. می توان آن هـا را برید، 
پـاره کـرد. رنـگ کـرد و نظایـر آن. چـوب بسـتنی را می تـوان دو نیـم کرد، یا بـه صورت 
تهاجمـی در محوطـه خـاک بـازی فرو کـرد. به نظر می رسـد تجربـه اجازه داشـتن برای 
تخلیـه احساسـات پرخاشـگرانه در  فضـای پذیـرای اتاق بـازی ، برای کودکان پرخاشـگر 
رضایت بخـش اسـت ، و آن هـا می تواننـد بـه سـمت احساسـات مثبـت رشـد دهنده تـر 
حرکـت کننـد. شـلیک کـردن، دفن کردن،ضربـه زدن، و زخمـی کردن اسـباب بازی ها، 
رفتارهـای قابـل قبولـی در اتـاق بـازی هسـتند، زیرا بـه صـورت نمادین بیان می شـوند. 
گاهـی اوقات ممکن اسـت شـدت بیـان احسـاس عصبانیت و پرخاشـگری در اتـاق بازی 
بـرای بـازی درمانگر تـازه کار ناراحت کنند باشـد. در چنیـن موقعیت هایـی درمانگر باید 
از نیـازش بـه محافظت کردن از خویش در برابر احساسـات پریشـان و نامناسـب خویش، 
آگاه باشـد و بتوانـد از حرکـت سـریع بـه سـمت مداخلـه در بیـان کـودک پرهیـز کنـد. 
بـا ایـن حـال، گاهـی اوقـات ممکـن اسـت تعییـن محدودیـت بـرای برخـی از رفتارهای 
کـودک، ضـروری باشـد؛ بـه عنـوان مثال، اگـر کودک شـروع کند به پاشـیدن ماسـه در 
سرتاسـر اتـاق، چکـش کوبیـدن روی میـز آهنگـری اسـباب بـازی، احساسـات را تخلیه 
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می کنـد و بـه طـور همزمـان، بـه گونه ای بـه پیشـرفت تمرکـز توجه کمـک می کند که 
دقـت را افزایـش را می دهد.

وجـود اسـباب بازی هایـی کـه نماد حیوانـات وحشـی اند، ضروری اسـت، زیـرا برای 
برخـی از کـودکان در مراحـل اولیـه بـازی درمانـی ،بیان احساسـات پرخاشـگرانه ، حتی 
بـا عروسـک های شـکل انسـان دشـوار اسـت.برای نمونـه، ایـن کـودکان عروسـک پـدر 
را نمی زننـد ، امـا عروسـک شـیر را خواهنـد زد. برخـی از کـودکان از طریـق عروسـک 
تمسـاح، بـا گاز گرفتـن، جویـدن و خـرد کـردن، پرخاشـگری خـود را بیـان می کننـد. 
خمیربـازی، نمونـه مـاده ای اسـت کـه در دو دسـته محتمـل از اسـباب بـازی هـا  قـرار 
می گیـرد- خـالق و پرخاشـگرانه. می تـوان بـرای بیـان کـردن خشـم یـا ناامیـدی به آن 
ضـرب زد. آن را تکـه تکـه یـا بـا شـدت لوله کـرد، یـا آن را به چنـد قطعه تقسـیم کرد. 
کـودکان همچنیـن می تواننـد از خمیربـازی، بـرای آفریـدن شـخصیت های بـازی خـود 

کنند. اسـتفاده 
ج( اسباب بازی های مناسب برای بیان خالق و آزاد کردن هیجانات

ماسـه و آب، ابـزار بـازی سـاختار نیافته ای هسـتند کـه احتماأل بیش از همه، توسـط 
کـودکان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، امـا بـا وجـود اینکـه آب یکـی از موثرتریـن 
وسـیله های درمانـی در میـان وسـایل اتـاق بـازی اسـت کمتـر از همـه احتمـال دارد در 
موقعیت هـای بـازی درمانـی یافت شـود . ماسـه و آب ، فاقد سـاختار هسـتند و می تواند 
هـر آن چیـزی باشـند کـه کـودک می خواهد:ریـگ روان ، سـاحل ، چیـزی بـرای تمیـز 
کـردن – احتمـاالت نامحـدود. هیـچ راه درسـت یـا غلطـی بـرای بـازی کـردن با ماسـه 
وآب وجـود نـدارد. بـه همیـن دلیـل کـودک از موفقیـت خود مطمئن اسـت. ایـن کار به 
خصـوص بـرای کـودکان خجالتـی یا گوشـه گیر بسـیار مفید اسـت. بلوک هـا می توانند 
خانـه باشـند ، می تـوان آن هـا را پـرآب کـرد. روی هـم چیـد و با لگـد خراب کـرد؛ این 
کار بـه کـودک اجـازه می دهـد بفهمـد که سـازنده بودن و مخـرب بودن ، چه احساسـی 
تولیـد می کنـد . ماننـد آب و ماسـه ، کـودک می توانـد بـه احسـاس رضایت دسـت یابد، 



بازی درمانی30
بازی درمانی30

چـون هیـچ شـیوه درسـتی بـرای بـازی کـردن بـا بلوک ها وجـود نـدارد. تابلوی نقاشـی 
سـه پایـه نیـز فرصتی برای کـودک فراهم مـی آورد تا خالقیتـش را به کار انـدازد. کثیف 

کاری کنـد ، بـه بازنمایـی صحنـه دستشـویی بپـردازد ، یا احساسـاتش را بیـان کند.

اسباب بازی های پیشنهادی برای اتاق بازی

اتاق بازی درمانی باید اسـباب بازی ها و وسـایل مختلفی داشـته باشـد چون اسـباب 
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نحو ه ي دعوت کودک به اتاق بازي درماني:

دعـوت کـودک بـه اتاق بازي درمانی را باید با سـالم و احوالپرسـی شـروع کنیم. بعد 
به کودک می گوییم:» آن عروسـک یا اسـباب بازي را که روي میز اسـت، دوست داري؟«.
 در اینجـا اکثـر بچه هـا بـا خنـده جواب مثبـت می دهنـد و وارد اتاق بازي می شـوند. 
ولـی تعـدادي هـم ممکن اسـت برخورد دیگري داشـته باشـند. مثـاًل بگریزند ، پشـت به 
درمانگـر بایسـتند و یـا بگوینـد:» نـه«. درچنین شـرایطی اصال نبایـد از زور یـا جمالتی 
مثـل » اي واي چـه اسـباب بازي هـاي قشـنگی ، آنجـا پـر از عروسـک و اسـباب بـازي 
اسـت ، تـو کـه آ نهـا را دوسـت داري ، مگر نه؟« اسـتفاده کـرد. بلکه الزم اسـت درمانگر 
از خطـاب سـوم شـخص اسـتفاده کنـد و بگویـد:» بچه هـاي زیادي بـه اینجـا  می آیند و 

از اتـاق مـا خوششـان می آید«.

کودکبهاتاقبازیدرمانی نحوهیدعوت
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اگـر کـودک بـاز قیافـه اي منفی گرفت و عالقه اي نشـان نـداد، درمانگربایـد بگوید:» 
از ایـن عصبانـی هسـتی کـه تـو را به اینجـا آورده اند؟ تو دوسـت نداري کسـی بـا تو این 
طـور رفتـار کنـد «.یـا بگوید:» مثـل اینکه دوسـت نداري با مـن صحبت کنـی، چون مرا 
نمی شناسـی. می خواهـی بـه خانـه یا کالس برگـردي. به هر حـال اتاق بازي آن جاسـت. 

می خواهـی قبل از برگشـتن سـري به آن جـا بزنی؟«.
 اگـر بـاز هـم مؤثر واقع نشـد، درمانگـر باید بگویـد:» قبـل از رفتن به خانـه، باید در 
دفتـر منتظـر باشـی. حـاال خـودت انتخـاب کـن! می خواهـی در  دفتر باشـی یـا در اتاق 
بـازي؟« و اگـر بـاز هـم نتیجه نداد، بایـد به گروه درمانـی روي آورد تـا تنش هاي کودک 

کاهـش یابـد و بـراي ورود به اتاق بـازي درمانی آماده شـود.

فنون بازي درماني:

فنـون بـازي درمانـی، شـیو ه هـاي تسـهیل کننده اي هسـتند کـه مشـاوران از آن ها 
بـراي پـرورش رابطـه ي درمانـی و کمـک بـه کـودکان بـراي بـه دسـت آوردن احسـاس 
خودکنترلـی اسـتفاده می کننـد. کاتمـن ) 2001 ( فنـون بـازي درمانی زیـر را به عنوان 
ابـزاري بـراي تبلـور رابطـه ي درمانی تشـخیص داد: الـف( ردیابـی، ب( بازگویـی محتوا،   

ج( انعـکاس احساسـات، د( ایجـاد محدودیت هـا  ه(بازگردانـدن مسـئولیت بـه کـودک.
ردیابی شـامل توصیف کالمی مشـاور بدون تفسـیر فعالیت هاي کودکان طی جلسات 
بـازي اسـت. بازگویی محتوا، فنی اسـت که درآن مشـاوران، بیان کالمی کـودک را بدون 
اضافـه کردن تفسـیر، توضیح می دهند. از انعکاس احساسـات هنگامی اسـتفاده می شـود 
کـه مشـاوران بـه کـودکان کمـک می کننـد تا آ نهـا احساسـاتی را که قـادر بـه بیان آن 
نیسـتند، روشـن سـازند. ایجاد محدودیت معموالً شـامل بعضی فنون سـاختاري است که 
بـه کـودکان اجـازه می دهـد تـا بداننـد، رفتارهاي مشـخصی در اتـاق بازي مجاز نیسـت. 

فنونبازیدرمانی
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النـدرت ) 2002 ( اظهـار میـدارد: ایجـاد محدودیـت براي کودکان فقـط در مواردي 
صـورت میگیـرد کـه قطعـاً مـورد نیـاز اسـت. محدودیت هاي عینـی براي متوقـف کردن 
رفتـار کـودکان نیسـت، بلکـه بـراي تسـهیل بیـان نیازها یـا خواسـته ها از راههـاي قابل 
قبولتـر اسـت.براي مثـال، اگـر کودکی در اتـاق بازي روي دیوار نقاشـی میکنـد، درمانگر 
میتوانـد بـا گفتـن ایـن جملـه یـک محدودیـت درمانی ایجـاد کند:»دیـوار براي نقاشـی 
سـاخته نشـده اسـت«. یا »ممکن اسـت شـما بتوانیـد جاي دیگـري غیر از دیوار نقاشـی 

» کنید
بازگردانـدن مسـئولیت به کودکان شـامل اجـازه دادن به آ نها، بـراي انجام انتخاب ها 

و به عهده گرفتن مسـئولیت آن انتخاب هاسـت.

ده نمونه از روش بازي درماني:

1. بازي کلمات احساسي:

هدف اساسی از انجام این بازي کمک به کودک براي ابـراز احساسـاتش مـی باشـد. 
کودکـان عمدتا قادر به ابراز احساسات خود در قالب کالمی نمی باشند. از جمله دالیل 
این عـدم ابـراز پـایین بودن سطح تفکر انتزاعی و ترس کودک از ابراز مستقیم احساسات 
ترغیـب کرد احساسات  را  توان کودک  بازي می  این  به وسـیله  و هیجاناتش می باشد. 
خود را در قالب کلمات نوشته شده بر روي کاغذ و یا بر اساس تصاویر کشیده شده از 
هر احساس بر روي کاغـذ نشـان دهـد. ایـن بـازي بـراي تمـام کودکان، صرف نظر از 
داشتن یا نداشتن اختالل قابـل اجـرا اسـت و توانمنـدي کـودک را در بیـان احساسات 
و هیجانات خود افزایش داده و به خود ابرازي کودک کمک می کند. این تکنیک درمـانی 
و  فعـالی  بـیش  و  توجـه  نقـص  رفتـاري،  اخـتالالت  بـه  مبـتال  کودکان  براي  ویژه  به 
کودکـان داراي مشکالت اضطرابی به صورت خاص قابل اجرا و موثر می باشد. کودکان 

دهنمونهازروشبازیدرمانی
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در حین بازي حالـت دفـاعی خود را براي بیان احساساتشان از دست می دهند و فرصت 
بیشتري می یابند تا احساسـات خـود را بیان کنند. این بیان احساسات در یک شرایط 

خوشایند و غیر تهدید آمیز رخ می دهد.
 ابزار مورد نیاز:

8 تکه کاغذ 15 در 25، یک عدد ماژیک، تعدادي ژتون شامل تعدادي سکه یا تکمه.
شیوه اجراي بازي: در ابتدا درمانگر بازي را براي کودکان توضیح می دهد. درمانگر:»من 
از شما می خوام به من بگید بچه هاي هم سن شما چه احساس هـایی مـی تـونن داشته 
باشن. مثال خوشحال باشن، غمگین باشن، حاال تو می تونی بقیه احساسهایی رو که یـه 
بچـه می تونه داشـته باشـه بـه مـن بگـی«.درمانگر همزمان با بیـان احساسـات از طـرف 
نام آن احساسات بر روي کاغذها می نماید. براي کودکـانی  کـودک شـروع بـه نوشتن 
کـه قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن نیستند، درمانگر می تواند شکل چهره اي را که بیانگر 
آن احساس است روي کاغذ بکشـد. از جملـه احساساتی که براي کودکان قابل درک و 
تجربه است موارد زیـر مـی باشـد: خوشـحالی، عصـبانیت، ناراحتی، پرخاشگري، گریه 
کردن و تعجب کردن. بعد از اینکـه کارتهـا آمـاده شـد، آنهـا را بـر روي میزي در جلوي 
کودک می چینیم، سپس درمانگر شروع به بیان یک داستان می کند کـه قهرمـان داستان 
احساسات نوشته شده بر روي کاغذ ها را تجربه می کند و هر بار که یکی از این احساسات 
مطرح شد ژتونی بر روي کاغذ مرتبط با آن احساس گذاشته می شـود . بـراي مثـال اگـر 
نوشته شده  آن  روي  که  کاغذي  روي  بر  ژتونی  داستان خوشحال می شود  شخصـیت 
خوشحالی یا تصـویر یـک چهره خوشحال کشیده شده است گذاشته می شود. داستانی را 
که درمـانگر مطـرح مـی کنـد مـی تواند داستانی باشد که خود درمانگر شخصـیت اصـلی 
آن اسـت و یـا داسـتانی بـا شخصـیت هـاي کودکانه مانند حیوانات مطرح شود.نمونـه 
داستانی که می توان براي کودک مطرح کرد: یکی بود یکی نبود. تو یه جنگل خیلی 
قشنگ خرگوشی زندگی می کرد به اسـم گـوش دراز. یه روز گوش دراز صبح زود از خواب 
بیدار می شه و با خوشحالی میـره بـه سـمت خونـه دوسـتش برفی. برفی یه سنجابه. 
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گوش دراز هر چی در می زنه کسی در رو باز نمی کنـه. گـوش دراز تعجـب  می کنه. با 
خودش فکر می کنه نکنه براي برفی اتفاقی افتاده؟ گوش دراز خیلی ناراحت میشه. از تو 
خونه برفی یه صدایی میاد. گوش دراز می ترسه. حتما براي برفی اتفاقی افتـاده . گـوش 
دراز شـروع می کنه به هل دادن در و باالخره در رو باز می کنه. واي برفی توي رختخواب 
افتاده حـالش خیلـی بده. گوش دراز گریه اش می گیره، برفی سرما خورده و تب داره. 
گوش دراز باید چیکار کنه؟ درسـته، باید به برفی دارو بده، براش آش بپزه و خونه رو گرم 
نگه داره. گوش دراز همه این کارا رو انجام می ده و همونجا می مونه که از برفی مراقبت 
کنه. فردا صبح برفی حال خوبی داره. گـوش دراز و برفـی با هم صبحونه می خورن و 

میرن که بازي کنن. اونا خیلی خوشحال انـد. 
بعد از این که درمانگر داستان را تمام می کند، ژتونها را از روي کاغـذها بـر مـی دارد 
و بعـد از اینکـه مطمئن شد کودک مفهوم این بازي را متوجه شده است بـه کـودک 
مـی گویـد:» خـوب االن نوبت تو هست که یه داستان براي من تعریفکنی، تا با هم 
احساساتت رو پیدا کنیم و براي تو هـم ژتون بذاریم. دوست داري یه داستان از خودت 
برام بگی. مثال می تـونی اتفاقـاتی کـه دیـروز بـرات افتاده رو به شکل یه قصه برام تعریف 
کنی. از وقتی که از خواب بیدار شدي برام بگو و هر جا به یـه احساس رسیدي یه ژتون 

بردار و روي کاغذ مخصوصش بذار«.
هدف درمانگر این اسـت کـه کـودک را وادار کنـد احساسـاتش را در محـیط هـاي 
براي  یا  بیان کند.  افراد مختلف  با  برخورد  و در  و شرایط مختلف  موقعیت ها  مختلـف، 
مثال درمانگر به کـودک می گوید:» می تونی قصه یه روز مهد کودکت) یا مدرسه ات(
رو چه جوري شروع کردي«.در  دیروز مدرسه  ببیـنم  بگـو  به من  تعریف کنی.  برام  را 
مورد بچه هاي کوچکتر که به راحتـی وارد ایـن بـازي نمی شوند درمانگر می تواند قصه 
را شروع کند و ادامه آن را به کودک بسپارد.درمـانگر مـی گویـد: »می تونی ماجراي یه 
روز مهد کودکت رو برام بگی، مثال دیروز تو مهد کودک چه خبر بود. بذار من قصـه رو 
شروع کـنم. یکـی بـود یکـی نبـود دختـري)پسـري( بـود بـه اسـم )نـام کـودک( یـه 
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روز صبح)کودک( از خواب بیدار می شه، صبحانه اش رو می خوره و می ره مهد کودک. 
وقتی وارد مهد کودک می شه.... خوب حاال تو به من بگو وقتی وارد مهد کودک می شه 
چه اتفاقاتـی مـی افته« و به این شکل از کودک می خواهیم که داستان رو ادامه بدهد. به 
این صورت درمانگر کـودک را وادار به بیان داستان هایی از موقعیتهاي مختلف زندگیش 
احساس  آن  به  مربوط  کاغذ  روي  ژتونی  می شود  مطـرح  احساسی  که  بار  هر  می کند. 
گذاشته می شود و در پایان بعد از شمارش ژتون هـا تقویتی صورت می گیرد. از فواید 
این تکنیک درمانی عالوه بر کمک به کـودک بـراي بیـان و ابـراز احساساتش، کمک به 
درمانگر در تشخیص مشکل کودک می باشد. به ایـن صـورت کـه کـودک در کدام شرایط 
افـرادي تجربـه هـاي احساسـی خوشـایند و در چـه  با چـه  و موقعیت ها و در برخورد 
با تشخیص موقعیت هـایی  این اساس  بر  ناخوشایندي داشته است.  شرایطی تجربه هاي 
کـه کـودک بیشترین احساسات ناخوشایند را تجربه کرده است می توان اقدامات درمانی 

مناسبی ارائه کرد.

2.بازي صندلي ها :

رقابت  کاهش  پرخاشگري،  و  خشم  کنترل  براي  مناسب  بسیار  تکنیک  بازي  این 
هـاي منفـی و مـوجب افزایش مهارت هاي اجتماعی از جمله حس همکاري در کودکان 
می گردد. برخی از کودکان تمایل شدیدي به رقابت دارند و به شکل افراطی تمایل بـه 
پیـروز شـدن در رقابـت هایشـان دارنـد. افراط در این میل باعث ایجاد احساس خشم و 
حسادت شـده و در صـورت ناکـامی منجـر بـه بـروزپرخاشگري شدید در این کودکان 
و  تکروي  به  تمایل  کـه  کودکانی  مورد  در  می توان  همچنین  تکنیک  این  از  می گردد. 
بازي هاي انفرادي دارند استفاده نمود تا این دو نوع رفتار در آنها کـاهش یابـد و تمایل 
به مشارکت و همکاري در آنها افزایش یابد. در واقع به این دلیل که تکروي و تمایل به 
در  تکنیک  این  می گردد.  اجتماعی  مهارت هاي  رشد  کاهش  موجب  انفرادي  بـازي هاي 
اصالح رفتار آن هـا اهمیت پیدا می کند. بازي با صندلی ها روش جذابی است که کودک 
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را به سمت گـروه و مشـارکت در فعالیت هاي گروهی متمایل می کند. ویژگی عمده این 
بازي اجراي گروهی آن است.

 ابزار مورد نیاز: تعدادي صندلی)تعداد شرکت کنندگان باید یک نفر بیشتر از تعداد 
صندلی ها باشد(. بطور معمول تعداد شرکت کنندگان عدد زوج است و تعداد صندلی فرد 

است.
 شیوه اجراي بازي: ابتدا درمانگر بازي را براي کودکان توضیح می دهد)فرض بر این 

است کـه  ما یک گروه 8 نفره از کودکان را براي اجراي این بازي در نظر گرفته ایم(.
 درمانگر:» براي شروع بازي می خوام به هر کدوم از شما یه شماره بدم. از نفر اول 
شـروع مـی کنیم)رو به نفر اول( تو شماره 1 هستی. من شماره 1 رو روي این کاغذ نوشتم 
و آن رو به لباس تو می چسبونم«. به همین ترتیب درمانگر تا نفر هشتم پیش می رود و 
شماره هر کـدوم از آنهـا را روي لباسشان می چسباند. سپس به بچه ها می گوید:»شما 
8 نفر هستید اما ما اینجا فقط 7 تا صـندلی  داریم. من براي شما آهنگی پخش می کنم 
و شما دور صندلی ها می چرخید. بـه محـض ایـن کـه آهنگ قطع شد شما باید روي 
صندلی ها بنشینید، مراقب باشید که تعداد صندلی ها از تعداد شـما، یکی کمتر است، 
پس باید طوري روي صندلی ها قرار بگیرید که جا براي همتون باشه. اگـه پـس از قطـع 
آهنگ کسی جایی براي نشستن نداشته باشه همه شما بازي رو باختید. پـس طـوري 
بـه هـم کمک کنید که همه بتونید در کنار هم روي صندلی ها بنشینید«. سـپس بـازي 
شـروع مـی شـود.درمانگر آهنگی را براي بچه ها پخش می کند و بعد از چند دقیقه آهنگ 
قطع می شـود و بچـه هـا باید همگی روي صندلی ها جا شده باشند در غیر این صورت 
بازي را باخته انـد و تقـویتی دریافـت نمی کنند. در مرحله بعد درمانگر یکی از صندلی ها 
را بر می دارد:» حاال شما 8 نفر باید بعد از قطـع آهنگ روي 6 عدد صندلی بنشینید تا 
برنده شوید. کسانی کـه بالفاصـله بعـد از قطـع آهنـگ روی صندلی می نشینند می تونن 
کسانی رو که جا پیدا نکردند روي پاي خودشون قرار بدهنـد تـا همـه نشسته باشند« و 
درمانگر شروع به پخش مجدد آهنگ می کند. صندلی ها مـی تواننـد بـه صـورت گرد یا به 
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موازات هم چیده شوند. بازي به همین شکل ادامه پیدا می کند تا تعداد صندلی هـا بـه 4 
عدد برسد. یعنی 4 نفر روي صندلی نشسته باشند و 4 نفر دیگر را روي پـاي خـود قـرار 
دهنـد، در واقع هیچ کودکی ایستاده نباشد. در این صورت گروه برنده می شـود و جـایزه 
دریافـت مـی کنـد و بازي به پایان می رسد. از ویژگی هاي مثبت این بازي تحرک زیاد 
می باشد که منجر به تخلیه انرژي کودکان شده و این بازي را براي کودکان مبتال به 
بیش فعالی نیز مناسب می باشد. همچنین شـاد بـودن این بازي که توام با پخش آهنگ 
هاي شاد می باشد. اما خصیصه اصلی این بازي همانگونه که ذکـر شد گروهی بودن آن و 
تشویق کودک به شرکت در فعالیت هاي گروهی و تالش جهت حفظ منـافع گروه می باشد 

که احساس رقابت منفی و پرخاشگري پس از آن را در کودکان کاهش می دهد.

3 . بازي زندگي خود را رنگ بزنید 

 هدف از اجراي این بازي بازشناسی نام رنگ ها، نام احساسـات و ایجـاد ارتبـاط بـین 
ایـن دو است. در این بازي، کودک از طریـق برقـراري ارتبـاط بـین رنـگ و احسـاس بـه 
بیـان هیجانـات و احساسات خود می پردازد. این تکنیک براي کودکان 6 تا 12 سال قابل 
اجرا است و به کودکانی که به راحتی احساسات خود را به زبان نمی آورند کمک می کند 
تا احساس خود را در قالب یک رنـگ بیان کنند. بازي »زندگی خود را رنگ بزنید« به 
و  بدون ترس  تا  بـه کودکـان کمک می کند  و  اجرا است  قابل  صورت فردي و گروهی 
ابراز آن در قالب رنـگ ها بپردازند. کودکان  به  بیان احساساتشان  نتایج  در نظر گرفتن 
مضطرب و کودکانی که در معرض یک تجربه ناخوشایند ماننـد از دسـت دادن یـا طالق 
بـازي  ایـن  تکنیک مـی باشـند.  این  اجراي  براي  اند، گروه مناسبی  قرار گرفته  والدین 
روشـی مناسب و کامال عملیاتی براي درک و بیان حالتهاي هیجانی مختلف می باشد. 
با توجه به این کـه کودکان نیازمند مهارت یافتن در ابراز احساسات به صورت کالمی، 
متناسب با شرایط میباشند. بـه وسیله این بازي می توان به این مهارت ها دست یافت.

ابزار مورد نیاز:وسایل رنگ آمیزي مانند مداد رنگی یا ماژیک، کاغذ سفید.
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شیوه اجراي بازي: در آغاز درمانگر با هدف این که کودک احساس معـادل هـر رنـگ 
رو می بینی چه  قرمز  رنگ  وقتی  بگی  به من  از کودک می پرسد:»می تونی  بشناسـد  را 
ایجـاد مـیشه؟« کودک:»نمی دونم«. درمانگر:»فکر می کنی وقتی مردم  حسـی در تـو 
عصـبانی مـی شـن چهـره شـون چـه  رنگی می  شه؟ چهره شون قرمز می شه. بنابراین 
خیلی از مردم رنگ قرمـز رو رنـگ عصـبانیت مـیدونن. پس بیا ما هم از این به بعد 
رنگ قرمز رو رنگ عصبانیت بدونیم و هر وقت خواستیم در مـورد عصبانیت حرف بزنیم 
آن را با رنگ قرمز نشون بدیم«. سپس درمانگر این گفتگو را در مورد تک تک رنگ ها 
انجام می دهد و به صورت قراردادي هر رنگی را با یک احسـاس مـرتبط مـی سـازد. قرمـز 
ناراحتی خیلی شدید، سـبز معادل  ناراحتی، سیاه معادل  معادل عصبانیت، آبی معادل 
زرد  تنهـایی،  احسـاس  و  دلتنگی  معادل  معادل کسالت، خاکستري  اي  قهوه  حسادت، 
معـادل خوشحالی و نارنجی معادل هیجان و شادابی. بعد از این که درمانگر به صـورت 
کودکـان  به  می شود،  بازي شروع  کرد  تعریف  را  احساسی  رنگی  هـر  بـراي  قـراردادي 
کاغـذي داده مـی شـود کـه در آن احساسی را که از زندگی خود دارند رنگ کنند. رنگ 
کردن می تواند در قالب رنگ کردن کل کاغذ، کشیدن اشکال هندسی و رنگ کردن و 
براي درمانگر مهم است  باشد. در هر صورت آن چـه کـه  نقاشی و رنگ آمیزي آن  یا 
رنگ به کار برده شده توسط کودک است که با احساسات او در ارتباط مـی باشد. در این 
و  موقعیت هـا  در  احساسش  آمیزي  رنگ  به  تشویق کودک  با  درمانگر می تواند  تکنیک 
شرایط و برخورد با افراد مختلف به تحلیل نوع ارتباط عـاطفی او بپـردازد. تمرکـز روي 
صـحبت بـا کودک ممکن است به وقایع مختلف زندگی آنها ارتباط پیدا کند. اگـر ایـن 
روش در قالـب گروهـی مورد استفاده قرار گیرد. کودکان به صورت طبیعـی بـه مقایسـه 

نقاشیهایشـان مـی پـردازد و یـک گفتگوي جالب بین آنها رخ می دهد.

 4. بازي بلند کردن میله هاي رنگي

اجرا می شود کـه  بزنید  را رنگ  زندگی خود  یعنی  قبل  تکنیک  ادامه  بازي در  این 
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پـیش نیـاز بـازی بلند کردن میله هاي رنگی می باشد و به منظـور ترغیـب کودکـان 
بـه بیـان احساساتشـان از طریق رنگ ها به کار می رود. براي اجراي این تکنیک درمانی 
را  احساس  و  رنگ  بین  رابطه  از  آگاهی  و  مهـارت هـاي کالمی  کفایـت  بایـد  کودکـان 
داشته باشند. این بازي براي کودکان 6 تـا 12 سـال و به صورت فردي و گروهی قابل اجرا 
است. این بازي با فراهم کردن شرایطی بدور از تهدید، فرصـت ابراز هیجانات را براي همه 
کودکان صرف نظر از این که داراي اختالل خاصی باشند فـراهم خواهـد کرد. به ویژه 
براي کودکانی که تمایل شدیدي به رقابت کردن دارند و مایلند همیشه برنـده باشـند، 
بسیار مفید است. چرا که می توانند احساس شکست خود را از طریق رنگ ها ابراز نماینـد 

و از ایـن طریق تخلیه هیجانی در آن ها صورت بگیرد.

ابزار مورد نیاز: تعدادي میله رنگي 
شیوه اجرايبازي: درمانگر میله هاي رنگی را بر روي میز جلوي کودک پخش مـی کنـد. 
میلـه هـا روي هم قرار می گیرند. بچه ها باید یک میله را بلند کنند به گونه اي که سایر 
میله ها تکان نخورد و این کار را ادامه دهند تا اینکه باالخره یکی از میله ها تکان بخورد. 
سپس کودکی که میله را تکان داده باید در مورد رنگ آن میله و احساسی که در آن رنگ 
وجود دارد حرف بزند و بگوید که آخرین بار چه زمانی آن احساس را تجربه کرده است 
و بعد بـه صـحبت در مـورد آن احسـاس بپـردازد. از مهمترین اهداف این بازي تخلیه 
هیجانی می باشد که با آگاهی کـودک نسـبت بـه هیجانـات خـود توانایی مدیریت آن را 
کسب کند. عالوه بر آن درمانگر به شناخت بهتري از وضـعیت کـودک دسـت یافته که 

به درمانگر در انتخاب شیوه هاي درمانی مناسب تر کمک می کند.
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5- بازي بادکنک خشم1:

براي آموزش تخلیه خشم به کودکان می باشد. در طـی  بازي تکنیک مناسبی  این 
ایـن بـازي کودک می آموزد چگونه می توان خشم خود را تخلیه کرد. بدون اینکه باعث 
ابراز  را  مناسبی خشم خود  به شیوه  نتوانند  که  دیگـران شود. کودکانی  یـا  آزار خـود 
نمایند، آن را در درون خـود سـرکوب می کنند که تهدیدي جدي براي بهداشت روانی 
آنها می باشـد . ایـن بـازي بـراي کودکـانی کـه در کنترل خشم خود مشکل دارند یا 
کودکان گوشه گیري که در عوض بیان خشم خود آن را در درون خود می ریزند تکنیک 
بازي به  ایـن  بسیار مناسبی است و به شکل فردي و گروهی قابل اجرا مـی باشـد. در 
کودکان آموزش می دهیم چگونه خشم می تواند به آرامی تخلیه شود و یا مانند یـک 

بمـب منفجر شده و باعث آسیب به خود و دیگران شود.
ابزار مورد نیاز: چند عدد بادکنک

شیوه اجراي بازي: در ابتدا کودک بادکنکی را بـاد مـی کنـد و درمـانگر سـر آن را 
مـی بنـدد، بعـد درمانگر به کودک توضیح می دهد که بادکنک مثل بدن ماست و هواي 
داخل آن مانند خشم اسـت. سپس درمانگر از کودک می خواهد که بادکنک را منفجر 
کند و تمـام هـواي خشـم تخلیـه شـود و براي کودک توضیح می دهد که بادکنک مثل 
بدن ما بود و منفجر شدن آن مثل رفتار پرخاشـگرانه اي است که باعث آسیب رساندن 
می شود، حاال بیا دنبال راه بهتري براي خالی کردن هوا یا خشـم  بادکنک بگردیم. کودک 
مجددا بادکنک دیگري را باد می کند اما در عوض بسـتن سـر آن، آن را بـا انگشت نگه 
می دارد. درمانگر از کودک می خواهد تا به آرامی هواي خشم داخل بادکنـک را خـارج 
کند. خارج شدن هواي داخل بادکنک به آرامی تولید صدایی شبیه به صـداي سـوت مـی 
از کودک می پرسد:»بادکنک کوچکتر  براي کودکان خوشایند است. درمانگر  کنـد کـه 
ناراحت  آن  از صداي  اطرافش  مردم  و  بادکنک  آیا  منفجر شد؟  بادکنـک  آیـا  شد،نـه؟ 

1 .  Balloons of anger
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شـدند؟ آیـا فکـر نمـی کنـی ایـن راه بهتري براي تخلیه خشم بادکنک بود؟ ما هم وقتی 
عصبانی می شیم خشمی در ما جمع مـی شـود که مثل همان هوایی هست که در بادکنک 
جمع شده، خشم جمع شده در ما هم مـی توانـد بـه دو شکل خالی شود. درست مثل 
بادکنک، یا با یک پرخاشگري و داد و فریاد مثل بادکنک خودمـون رو منفجر کنیم و 
باعث آسیب رسوندن به خودمون و یا بقیه بشیم و یا به آرومی سعی کنـیم خشـممون رو 
خالی کنیم و آسیب نبینیم«. سپس درمانگر در مورد راه هـاي مـدیریت خشـم و تخلیـه 

مناسـب  عصبـانیت براي کودک توضیح می دهد. 

6 . بازي زنگ ساعت:

هدف از انجام این بازي کمک به کودکان است به این منظور که براي مـدت زمـان 
مشخصـی قادر به تمرکز بر روي انجام کاري شوند. این بازي می تواند به صورت تیمی یا 
در گروه هاي کوچک استفاده شود و براي کودکان تکانشی یا کودکانی که مشکل کنترل 
دارند و همچنین کودکان مبـتال به بیش فعالی مناسب است و موفقیت در این بازي نوعی 

احساس کفایت در بچه ها ایجاد می کند.
ابزار مورد نیاز: ساعت زنگ دار، تعدادي ژتون و تعدادي مکعب

مـا  می پردازد.  کودک  براي  بازي  فرایند  توضیح  به  درمانگر  بازي:  اجراي  شیوه 
مـی خـواهیم بـازي ضربه ساعت را انجام بدیم. من به تو تعدادي مکعب می دهـم و یک 
ساعت رو که تنظیم شده که بعـد  از 10 دقیقه زنگ بزنه در اختیارت می ذارم. همچنین 
10 تا ژتون بهت می دم. تـو بایـد شـروع بـه چیدن مکعب ها روي هم بکنی. هر بار که 
مکعب هاي چیده شده ریخت باید یه ژتون به من بدي و بالفاصله شروع به چیدن مجدد 
مکعب ها روي هم بکنی و این بازي رو ادامه بدي تا زمانی که زنـگ ساعت به صدا در بیاد. 
اگه موفق شدي تمام 10 دقیقه رو به این کار ادامه بدي در پایان 10 دقیقـه  من 10 
ژتون دیگه به تو می دم و دوباره بازي از اول شروع می شه، زمانی که تونستی 50 ژتون بـه 

دست بیاري می تونی یه جایزه انتخاب کنی که به تو داده بشه".
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7- بازي حرکات آهسته:

هـدف از انجام این بازي کمک به کودکان براي کنترل حرکاتشان می باشد و بـراي 
ایـن  مـی شـود.  برده  کار  به  رفتار خود هستند  کنترل  در  داراي مشکل  که  کودکـانی 
تکنیـک بـه ویـژه بـراي کودکان مبتال به اختالل نقص توجه توام با بیش فعالی بسیار 
مناسب می باشد. چـرا کـه بـه آن هـا کمک می کند با تمرکز و دقت بیشتري رفتارهایشان 

را کنترل کند.
ابزار مورد نیاز: ساعت، تعدادي کارت، جایزه

شیوه اجراي بازي: ابتدا درمانگر مقدمه اي در مورد شیوه کنترل رفتار خود در حرکات 
سریع مطرح می کند. سپس از کودک خواسته می شود تا یک حرکت سریع انجام دهد 
از کودکان  به هر یک  را متوجه شده است. سپس  ما  که مطمئن شویم کودک منظور 
یک ساعت براي نگه داشـتن زمـان داده می شود. بر روي میز تعدادي کارت به صورت 
وارونه وجود دارد که پشت هر کارت انجـام یـک فعالیت نوشته شده، مثال توپ بازي، غذا 
خوردن و....سپس کودک باید یک کارت را انتخاب کرده و به صورت آهسته آن حرکت 
را نمایش دهد. سایر کودکان هر 10 ثانیه یک بـار زمـان را بـه کـودک گزارش می دهند 
و بعد از گذشت یک دقیقه پایان زمان را به کودک اعالم می کنند. در نوبـت بعـد کودک 
باید همان بازي را در دو دقیقه نمایش دهد و در صورت موفقیت جایزه اي دریافت می کند. 
به این ترتیب کودک می آموزد که حرکات را می توان با کنترل بهتر و به صورت آهسـته 
تـري هـم اجرا کرد و در نتیجه تمرکز بیشتري هنگام انجام فعالیت هایش خواهد داشت. 
ایـن تکنیـک همـان گونه که اشاره شد کودکان را وادار به کنترل بر روي حرکاتشان 
تمرکز  و  دقت  می شود  تر  آهسته  حرکات  اجراي  براي  کودک  سرعت  چون  و  می کند 

بیشتري براي اجراي فعالیت هایش خواهد داشت.
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8. بازي حباب سازی 1)آموزش تن آرامي(:

این بازي تکنیک بسیار مهمی جهت آموزش مهارت هاي تن آرامی به کودکـان است 
و به کودک کمک می کند تا به صورت ذهنی بربدن خود آگاهی یابد و در مواقع عصبانیت 
بـه خـود  را  آرامش  و  پرداخته  به کنترل خشم خود  تکنیک  این  از  استفاده  با  بتوانند 
بازگردانـد. ایـن بازي به صورت فردي و گروهی قابل اجرا است و براي کاهش اضطراب، 

خشـم و تـنش در کودکـان بسـیار مهـم اسـت.
ابزار مورد نیاز: حباب ساز

شیوه اجراي بازي: درمانگر در اتاق شروع به ساختن حباب می کند، اغلب کودکان 
اختیار  ترکاندن آن می کنند. سپس یک حباب ساز هم در  به  با دیـدن حبـاب شروع 
کـودک قـرار داده مـی شـود و کودک شروع به ساختن حباب می کند. بعد از چند دقیقه 
از کودک خواسـته مـی شـود کـه فقـط حباب هاي بزرگ تولید کند. درمانگر به کودک 
توضیح می دهد که با کشیدن نفس هاي عمیـق در درون سینه و شکم و آهسته رها کردن 
آن چگونه می تـوان حبـاب سـاخت. سـپس درمـانگر بـراي کودکان توضیح می دهد که 
وقتی آنها عصبانی یا مضطرب هستند، مغز آنها نیاز به هـواي بیشـتري دارد اما ریه آن ها 
در آن هنگام به خوبی کار نمی کند. چنانچه به طور عمیق نفس بکشند، مغـز آن ها به 
قلبشان میگوید آرامتر بتپـد تـا ریه ها بهتر کار کند. سپس درمانگر بـه کـودک  توضـیح 
بسـازي  بـزرگ  احساس عصبانیت می کنی سعی کن حباب هاي  مـی دهد »زمانی که 
زیـرا نفـس هـاي عمیق کمک می کند خشم و عصبانیت تو فروکش کند. بنابراین هـر 
زمـان احسـاس تـنش کـردي بالفاصله تصور کن که می خواهی حباب هاي بزرگ بسازي 
و شروع به کشیدن نفـس هـاي عمیـق کن. در این صورت خواهی دید که خیلی سریع 
احساس آرامـش بـه تـو بر خواهـد گشـت«. بـا ایـن تکنیک اصول اولیه تن آرامی که 
آموزش آن در حالت معمول به کودکـان دشـوار خواهـد بـود، بـه کودک آموخته خواهد 

1 . Rrelaxation training bubble breaths
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شیوه  نیستند  خود  خشم  کنترل  به  قادر  که  پرخاشگري  کودکان  براي  ویژه  به  و  شد 
مناسبی خواهد بود.

9. بازي قوطي نگراني1:

کودکان اغلب در مورد مسائلی که در اطرافشان اتفاق می افتد نگرانی هایی دارند. 
این نگرانـی ممکن است ریشه در مسائل محیط اطراف آن ها داشته باشد، مانند ترس، 
مشکالت خـانوادگی، بـدرفتاري و اضطراب جدایی. بازي قوطی نگرانی یک روش مناسب 

بـراي کودکـانی اسـت کـه بـا ایـن اختالل ها تشـخیص داده شده اند .
مواد مورد نیاز: یک قوطی، کاغذ رنگی، ماژیک، چسب و قیچی.

اي  انـدازه  بـه  مـی بـرد  را  کاغـذ  از  بخش  یک  درمانگر  ابتدا  بازي:  اجراي  شیوه 
کـه قـوطی را بـا آن بپوشاند. سپس از کودک می خواهد که چیزهاي ترسناکی را که 
می شناسد روي یک طـرف کاغـذ بنویسد و با ماژیـک آن را رنگ کند. سپس شکافی در 
قوطی ایجاد می کند و کاغـذ هـایی کـه تـرس بچه ها روي آن نوشته شده داخل قوطی 
انداخته می شود و به این ترتیب کودک تمام نگرانی هـایش را جداگانه روي کاغذهایی 
می نویسد و کاغذ ها را در قوطی می اندازد و بعد از آن کـودک در مـورد نگرانیهایی که 
نوشته با درمانگر یا در صورتی که بازي به صورت گروهی انجام می شـود، با بچـه هـاي 
دیگر صحبت می کند. این بازي می تواند به صورت فردي و گروهی بـه کـار رود. شـکل 
یا ترس بچه ها  بیان خشم  به  یا قوطی ترس است که  بازي، قوطی خشم  ایـن  دیگـر 

می کند.  کمک 

10. بازي کاله مهماني روي هیوال2:

این بازي نوعی استراتژي را به کار می بـرد کـه طـی آن کودکـان را بـراي مواجـه 

1 .  worry can

2 .  party hats on monsters
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شـدن بـا ترس هـایشان آماده می کند و رفتار توام با ترس را به یک رفتار لذت بخـش 
براي مطرح  را  بازي روش مناسبی  این  از  با استفاده  اغلـب کودکان  تبـدیل مـی کنـد. 
کردن ترس هـایشـان پیـدا مـی کننـد. در واقع در این بازي به جاي بیان ترس، کودکان 
به کشیدن موضوع ترس مـی پردازنـد. بنـابراین روش اطمینان بخشی است که در کودک 
ایجاد اضطراب نمی کند. در ایـن تکنیـک کودکـان بـه صـورت  تدریجی با ترس شان 

مواجه می شوند.
مواد مورد نیاز: کاغذ همراه با آموزش براي کشیدن، کاله مهمانی.

آمـوزش مـی دهـد کـه موضـوعاتی  به کودک  ابتدا درمانگر  در  بازي:  اجراي  شیوه 
را کـه در آن هـا احساس خوشحالی یا امنیت ایجاد می کند را روي کاغذ بکشند، مثال 
کارهاي مورد عالقـه اشـان را سپس درمانگر کودک را در یک موقعیت آرام قرار می دهد 
و از کودک می خواهد موضوعاتی را کـه  مقدار کمی ترس در او ایجاد می کند بکشد و از 
کودک می خواهد کـه آن موضـوع را بـه گونـه اي بکشد که کمتر از حد واقعی ترسناک 
مقابل  در  را  ترسش  موضوع  از  شده  کشیده  نقاشی  باید  کودک  سپس  برسد.  نظر  به 
خود قرار دهد و جیغ بزند "هیوال" و سپس کالهـی را روي نقاشـی بگـذارد و از هیوال 
یک سوپر قهرمان بسازد که بیانگر یک مفهوم خوشایند بـراي کـودک باشـد. بـه ایـن 
ترتیـب کودک با گذاشتن کاله روي موضـوع هـاي ترسـناکی کـه در کاغـذها کشـیده 
این تکنیک به صورت حیرت  بـه موضوعات خوشایند تبدیل می کند.  را  اسـت آن هـا 
براي کودکان پیش دبستانی و  این تکنیک  را کـاهش می دهد.  انگیزي ترس کودکـان 
کودکان سن مدرسـه بـه کـار مـی رود و بـراي همه کودکان در غلبه کردن بر ترس هاي 
براي کودکانی کـه  مبتال به اختالل اضطراب  اما به طور خاص  معمولشان موثر است. 
هستند تاثیر متفاوتی دارد. در کنار این روش درمانی مـی تـوان از درمـان هاي دیگري 

مانند گل درمانی بهره جست.
کار  به  هستند  شبانه  کابوس هـاي  به  مبتال  که  کودکانی  براي  مشابه  تکنیک  یک 
به  خواب  موقع  که  را  رویاهایی  می خواهد  کودک  از  درمانگر  که  شکل  این  به  می رود. 
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سراغش می آید بر روي کاغـذ بکشد. این روش به راحتی باعث کاهش ترس در کودکان 
می شود. زیرا احساس کنترل و تسلط بـر  ترس را در آن ها ایجاد می کند. کودک ابتدا 
تایید می کند و  را  بر روي کاغذ مـی کشـد و درمانگر آن  را  از موضوع ترسش  بخشی 
از کودک می پرسد چگونه می توان آن را نابود کرد. براي مثال آن ها ممکن است که 
تصمیم بگیرند آن کاغذ را که موضوع ترس روي آن کشیده شده پاره کننـد و آن را در 
کمدي گذاشته و در کمد را قفل کنند که نتواند از آن خارج شود. یا روي آن نقاشی را 
بـا رنـگ  سیاه کامال بپوشانند که واضح نباشد و یا اینکه می توان از کـودک خواسـت 
موضـوع نقاشـی را کـه ترس است با یک موضوع خوشایند که مورد عالقه کودک است 
جا به جا کنـد و آن را کشـیده و در کنار تختخوابش آویزان کند. به این ترتیب کودک 

موضوع ترس را جا به جا می کند و به تدریج بـر آن مسلط می گردد. 
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جدول1: ویژگي اختصاصي انواع بازي هاي مورد استفاده در بازي درماني

مدتنوع بازیگروه هدفنام بازی

کودکان مبتال به اختالالت رفتاري، کلمات احساسی
مشکالت اضطرابی و کودکان مبتال 

به اخـتالل نقـصتوجه و بیش 
فعالی

30 دقیقهفردی

کودکان پرخاشگر، رقابتی، منزوي صندلی ها
و کودکـانی کـه تمایـل بـه 

شـرکت در فعالیـت هـاي گروهی 
ندارند.

30 دقیقهگروهی

زندگی خود را 
رنگ بزنید

کودکانی که قادر به بیان 
احساسات خود نیستند

40 دقیقهفردی-گروهی

بلندکردن 
میله هاي رنگی

کودکانی که قادر به بیان 
احساسات خود نیستند

30 دقیقهفردی-گروهی

کودکان پرخاشگر و کودکانی که بادکنک خشم
در کنترل خشم خود مشکل دارند 

و کودکان منزوي که هیجانات 
خود را سرکوب می کنند

20 دقیقهفردی-گروهی
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کودکان مبتال به اختالل نقص زنگ ساعت
توجه و بیش فعالی

20 دقیقهگروهی

کودکانی که در کنترل حرکات حرکات آهسته
خود مشکل دارند و کودکان مبتال 

به اختالل نقص توجه و بیش 
فعالی

20 دقیقهگروهی

کودکان مبتال به پرخاشگري که حباب بازي
قادر به کنترل خشم خود نیستند

20 دقیقهفردی- گروهی

کودکان مبتال به ترس، اضطراب و قوطی نگرانی
اختالالت رفتاري و عاطفی

20 دقیقهفردی

کاله مهمانی روي 
هیوال 

20 دقیقهفردیکودکان مبتال به ترس و اضطراب
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