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 دهیچک

بخش  کی یباز کهییجانبه کودک باخبر هستند. ازآنجاآن در رشد همه تیو اهم یهمه مردم از باز با  یتقر امروزه

سرعت و به کردن به یاندازه بازبه یراه چیوگو با او ه شدن و گفت کینزد یکودک است، برا یدر زندگ یضرور

الل اخت ین داراارتباط با همه کودکان، ازجمله کودکا یراربرق یها راه نیاز بهتر یکی ی. بازدهد ینم جهینحو نت نیبهتر

د، به ن دچار مشکل یتعامالت اجتماع یدر برقرار نفسهیف ،یمشکالت رشد لیکودکان که به دل نی. اباشدیم سمیات فیط

اضر ح قالهدارد که در م یو انواع خاص طیشرا یباشند. باز داشته طهیح نیدر ا یریچشمگ شرفتیتوانند پ-یم یکمک باز

 انیها، آرزوها و افکارش را ب خواسته الت،یتمام تما ی. کودک در هنگام بازمیپرداز یچند نمونه از آن م یبه بررس

 یکودک شده و از احواالت او باخبر شوند. باز یدرون یایوارد دن توانند یم یدرمانگران به کمک باز جهیدرنت کند،یم

دارد. در پژوهش حاضر که به  یاگونکه انواع گون رود یبه شمار م یرفتار یاه درمان نیاز پرطرفدارتر یکی یدرمان

 ،یدرمان¬پرطرفدار ازجمله لگو یدرمان¬ینوع باز رچندیتاث یبه بررس میدار یاست، سع شدههیته یا-روش کتابخانه

و  یرفتار -یختشنا یدرمان یباز ،یا ارانهی یها یباز ،یگروه یدرمان¬یباز ،یدرمان شن ،یعروسک یدرمان یباز

 .میکن یبررس سمیات فیکودکان ط یتعامالت اجتماع یبر بهبود میفلورتا یدرمان¬یباز

 یباز ،یمهارت اجتماع ،یدرمانیباز سم،یات فی: اختالل طیدیکل واژگان

 

 

 

 

 مقدمه

)انجمن  شودیم دهیاز دختران د شتریبرابر ب 5تا  4است که در پسران  یتحول -اختالل عصب كی سمیات اختالل

ر از نف کی کایآمر یها¬یماریب یریشگیگزارش مرکز کنترل و پ نیطبق آخر سمیات وعی(. ش3102 کا،یآمر یپزشکروان

اعم  یا¬شهیاختالل رفتار کل نی(. عالئم معرف ا0236 ه،و سور یرحمت ،یضیفا ،یآقاجان ،یلیکائی)م باشدینفر م 86هر 

 کا،یآمر یپزشک)انجمن روان شدبایم یمحدود و نقص در تعامالت اجتماع یها¬تیو فعال قیعال ،یرفتار یاز الگوها

مثل ارتباط كالمي و غیركالمي، رفتارهاي  یو ارتباط یاجتماع یهادر مهارت سمیات فی(. كودكان با اختالل ط3102

(. نقص در 3131 ،یانیاتیب یو اکبر یو تكراري دارند )نادر یا¬شهیاند و رفتارهاي کلاجتماعي و بازي داراي مشکل

 یطورکلبه کیستیکه فرد ات شوندیباعث م دهند،¬یرخ م یو شناخت یذهن یها-نقص لیکه به دل یاجتماع یهامهارت

باط با ارت یبرقرار نیخارج است، بنابرا یآن از توان افراد عاد کرا تجربه کند که در یمتفاوت یو اجتماع یارتباط یایدن

از  یاریبر بس ،یاجتماع یهاقص در مهارتکه ن دهدیمطالعات متعدد نشان م جیمشکل است. نتا شانیبرا گرانید

 یهاروش سم،یات یها¬افراد با اختالل یاصالح و بهبود مشکالت اجتماع یدارد. برا ریتأث سمیات یافراد دارا یکارکردها

بهبود کودکان با  یروش برا نیاز پرکاربردتر یرفتار یها¬وجود دارند اما در حال حاضر مداخله یاریبس یا¬مداخله



که در مورد کودکان و نوجوانان با اختالالت رفتاري  ییها(. اغلب درمان3131 ،یاریو بخت ییاست )رضا سمیاختالل ات

 ،یدرمان روان ،یرفتاردرمان ،یگوناگون قرار دارند مانند دارودرمان کردهايیدر چهارچوب رو رد،یگ¬یصورت م

 .(0264کتا،ی ی)شکوه یدرمان و بازي یدرمان¬گروه ،یدرمان¬خانواده

 ادیرا  یو اجتماع هیها پامهارت توانندیبازي م قیکودك است. کودکان از طر یزندگ یهامؤلفه نیتراز مهم یکی بازي

ز در بازي کودك دارد تا ا کنندهنیینقش تع کیبازي  نهیبازي، زم لیخصوص وسابازي رشد کنند به قیو از طر رندیبگ

 بخشدیرشد تفکر خالقانه بهبود م قیرا از طر یزندگ تیفیک يبتواند جهان اطرافش را کشف کند. باز قیطر نیا

کان کود یکیزیو ف یو اجتماع یعاطف یستیبا بهز رایز باشدیمهم م اری(. بازي براي رشد بس3101و مادان،  ی)استروسک

 :در نظر گرفت یباز یعمده برا یژگیوچهار  توانی(. در کل م3105و نوجوانان در ارتباط است )برزگر، 

 .دارد شیبه سمت آن گرا یریادگیکه کودک بدون آموزش و  ست یتیفعال یبودن: باز یذات ..0

 یانتخاب آزادانه نوع باز یرا برا یفرصت د،یجد یدر کشف باز تیو خالق ها¬یآزادانه انتخاب شدن: تعدد باز ..3

 .کندیتوسط کودک فراهم م

 .دکنیم یرا باز یرواقعیغ یها-خود نقش لیکه کودک باقدرت تخ ست یالیخ یتیفعال یبودن: باز یرواقعیغ .2

 یکودک به باز لیتما شیکه باعث افزا ست¬یباز صهیخص نیتر مهم یژگیو نیبخش: ا النه و لذتکاربرد فعا .4

 .(0231 ،یشگفت ی)سهراب شودیم

 ،یلیتخ ن،ینماد ،یشینما ،یدیتقل ،یجسم یها یبه باز توانیها مآن نیتراز مهم یطورکلدارد که به یانواع گوناگون یباز

افراد بهره گرفت )روزه و همکاران،  یبهبود یعنوان درمان براها بهاز آن توانیاشاره کرد که م یکیو الکترون یآموزش

 نی. اباشدیعضالت م تیآن تقو یمحسوب شده و مبنا ینوع باز نیتریمیاز قد ینوع باز نی: ایجسم یهای(. باز0234

 یهایندارد. باز ازین یخاص لیاجرا هم به وسا یبرا نیو همچن شودیانجام م یو گروه یصورت فردبه ینوع باز

 یداد و درون رییغرا ت طیمح توان¬ینم شهیکه هم ابدیکودک درم ،یرشد یندهایشدن فرآ یسپر یط جیتدر: بهیدیتقل

ه گفت ییاه یبه باز یدیتقل یها ی. بازکندیم یساز فرد را وادار به برون ش،یها تیبا محدود طیمح یکرد و گاه یساز

 :ینمایش یهایمانند نقش افراد خانواده، معلمان و.... باز کندیم دیو تقل یرا باز گرانیآن کودک نقش د یکه ط شودیم

رد نقش دا دیبه تقل یکودک سع یدیتقل یتفاوت که در باز نیبا ا شودیمحسوب م یدیقلت یباز ینوع یشینما یباز

 یپدر یمثال  هرگاه کودک دارا کند؛یم انیب زینقش انتظار خود را ن دیکودک عالوه بر تقل یشینما یدر باز کهیدرحال

و  یدنتظار همدرا یریگ¬بر سخت الوهع یشینما یدر باز یول شودیم ریگسخت یدیتقل یو مستبد باشد در باز ریگسخت

و عواطف کودکان ظاهر  ازهایاست که در آن احساسات، ن یایباز نیترمهم یشینما یمحبت پدر را بر خود دارد. باز

را  شیازهایکه موجود هستند، ن یلیکودک با استفاده از وسا ،یشیو نما یدیتقل یهاینمادین: درباز یهای. بازشودیم

 ستیمقدور ن ازهایست که برآورده شدن ن یاگونهخارج به طیمح یها تیمحدود رایز کندیم یساز رونو ب یساز درون

. کندیم یرا زندان شیهاها، عروسکآن یجابه ای کشدیظالمان را م اش یدرون یایو دن الیکودک در فکر و خ جهیدرنت

ندارد را در ذهن خود  ینیو ع یکیزیرا که حضور ف یداده که ما شرخ یلیتخ یاتفاق ندیگویم ی: زمانیلیتخ یهایباز

 هایباز نیدر ا یول شودیشکوفا م تیو خالق دهدیرخ م لیتخ زین نیو نماد یشینما ،یدیتقل یهایاصوال  درباز میتجسم کن

 یهاجربهکودک با استفاده از ت یلیتخ یدر باز کهیدرحال دینمایم یو تجربه کرده است الگوبردار دهیکودک ازآنچه د

: هرگاه یآموزش یهای. بازآوردیبا آن نداشته است به وجود م یکه در سابق برخورد چندان یدیجد یدادیود روخ یگذشته

جهت تعامل با  یکودک و باهدف فراهم آوردن امکانات یاز سو تیجهت کسب لذت و انجام فعال یالهیعنوان وسبه یباز

 طرح ینوع قتیشود در حق یزیربرنامه یآموزش یبه هدف لیبا قصد ن یاما هرگاه باز شودیم دهینام یرخ دهد، باز طیمح

 ییاو آشن ییفرصت شناسا یکیالکترون یهای: دربازیکیالکترون یهای. بازشودیمحسوب م یآموزش لهیوس ای یآموزش

 یول رود،یانتظار م یباز عهم از هر نو جهینت نیو... وجود دارد و ا لیتخ یها، تناسب، قوهها، اندازهکودک بارنگ

و  تیباشد، موقع ادآوریاعت یاگونهاز کودک را به خود اختصاص دهد و به یادیوقت ز کهیدرصورت هایباز گونهنیا

غلط، هر  یبرداشت یط دهدیرا انجام م هایباز نیکه ا یکودک نیهمچن ردیگیرا از کودک م یواقع یایفرصت کشف دن

 .(0234)روزه و همکاران،  دهدیزده و نسبت م وندیپ یقیحق یایرا به دن دنیب یم انهیرا یآنچه در صفحه



 ادی ممکن است ی. بازاندیو سرگرم حیمانند تفر یفراتر از مفهوم کلمات یلیکودکان نهفته است خ یکه در باز یمیمفاه

 ادیموارد ز یلیبرهاند و خ هایکودک را از رنجور تواندیم یبه کودک باشد. باز یاساس میمفاه یدهندهدهنده و آموزش

استفاده کرد )روزه و  یهمچون روش درمان یاز باز توانیاست که م رونیازا ؛یو اثرات باز یینام برد از کارا توانیم

است که براي درمان مشکالت و اختالالت کودکان مورداستفاده قرار  یروش درمان کی یدرمانی(. باز0234 ،یاحمد

رفتارهاي  یریگزهاندا یقرارگرفته است، ول دیدر مقاالت متعدد مورد تائ یدرمانیردهاي باز. هرچند کاربردیگ¬یم

از انواع اختالالت  یاریدر درمان بس یدرمانیشده است. از بازندرت گزارشآن به رییدار، هدف و تظاهرات تغمشکل

 ،یفعال شیدروغ گفتن، پرخاشگري، ب دن،یناخن جو ،یادراردارند، شب یاضطراب شهیکودکان، مشکالت رفتاري که ر

 .(3105 برزگر،) شودیتوجه استفاده مؤثر م یینارسا

 کیاست،  ییشناسابه چهار صورت قابل د،یآ¬یدر کودک به وجود م یدرمانیباز طیکه در اثر شرا یجاناتیو ه احساسات

م کودک اقدا یاریو  تینسبت به حما ییناسااحساسات توجه کرده و بعد از ش نینسبت به ا دیدرمانگر باروان ایمشاور 

 ییشناسابه چهار صورت قابل د،یآ-یدر کودک به وجود م یدرمانیباز طیکه در اثر شرا یجاناتی: احساسات و هدینما

 یاریو  تینسبت به حما ییاحساسات توجه کرده و بعد از شناسا نینسبت به ا دیدرمانگر باروان ایمشاور  کیاست، 

من  دیگویم یدرمانیباز تیمثال  در موقع ردیگیها را بر عهده مآن تیکه کودک مسئول ی: الف. احساساتدیکودک اقدام نما

و  ردیگیها را بر عهده نمآن تیکه کودک خود شخصا  مسئول یب. احساسات… از... متفرم، من... را دوست دارم و. 

را  یکه کودک عروسک شودیم دهیاکثرا  د یانفراد یمثال  در باز دهدینشان م شیهابا عروسک یآن را در باز شتریب

و  یقیحق یایاز دن یکه بخش یبه فرد میطور مستقکه کودک به یو.... ج. احساسات استمادر بد  دیکه بگو کندیوادار م

فرد  ای یبازکه کودک نسبت به اسباب یمثال  مامان تو را دوست دارم و... د. احساسات دارد،یاوست اظهار م یواقع

 نیعروسک به زم دنی. مثل کوبداردیمبه وجود آورده است ابراز  یدر اتاق باز التشیتخ قیکه از طر یامشاهده رقابلیغ

 .(0234و... )روزه و همکاران، 

 :نوع است 3 یدارا یدرمان یباز

و درمانگر  شودیداده م یبازاسباب یدک تعداد محدودکه در آن به کو یدرمانیاز باز یفعال: نوع یدرمان یباز .0

محرک که  تیعنوان موقعبه شودیم یطراح یا ژهیو تیموقع ،یدرمانینوع باز نی. در ادینمایم یهمراه کودک باز زین

که در رابطه با  یکودک یدرمانیباز نیاست مثال  در ا یباز کی یسوکودک به یمحرک و جهت دهنده ت،یموقع نیا

بلکه در جهت تعامل با نوزاد  شودینم تیماز و... هدا ایساخت خانه و  یهایدار به سمت بازنوزاد تازه متولدشده مشکل

  .(0231 ن،ی)آر شودیو... جهت داده م

از و کودک  شودیکودک اعمال نم یدر باز یخاص تیمحدود رفعالیغ یدرمانی: در بازرفعالیغ یدرمان یباز .3

 لیوسا ،یدر باز ترشیاند و درمانگر ضمن عدم دخالت ب¬انجام آن را داده یاست که اجازه یمختلف به دنبال کار قیطر

 نیترمعتقد است که مهم رفعالیدرمانگر غ یگردد. باز دککو یاز باز یو تالش دارد که بخش کندیرا محدود نم یباز

 یکه اجازه مییو قبول نما میاو را درک و احساسات او را بشناس یهااست که گفته نیرفتار کودک ا رییتغ یعامل برا

 .(0231 ن،یانتخاب راه در دست کودک است )آر

 یهانمود که درمانگر را در تمام تماس یرا معرف یاهیراجرز هشت اصل پا میرمستقیبر اساس اصول درمان غ نیآکسل

عنوان که به یاصول شود،یم دهینام رفعالیرهنمود و غ یب وهیخود که ش یرماندیدر باز نی. آکسلدهدیم یاری یدرمان

 :اند ازاصول عبارت نیبه کار برد. ا راشده است شناخته میرمستقیغ یدرمانیباز یهاهیپا

 

 جادیو مناسب ا ترعیبا کودک برقرار کند تا ارتباط هر چه سر یاچنان رابطه گرم و دوستانهآن دیدرمانگر با (0

 .گردد

 .ردیپذیگونه که هست مدرمانگر کودک را آن (3

 .آوردیعمل به وجود م یدرمانگر در ارتباط خود با کودک احساس آزاد (2



 .سازدینموده، آن را به خودش منعکس م ییدرمانگر احساسات ابرازشده کودک را شناسا (4

 (.دینمایرا به کودک واگذار م رییتغ تیصل مسئولا نیقائل است ) ا قیعم یکودک احترام ییدرمانگر به توانا (5

 (است و کودک رهبر رویاصل درمانگر پ نی) بر اساس ا دهدیدرمانگر به رفتار و گفتار کودک جهت نم (8

 .است یجیتدر یندیدرمان فرا رایز کندیدرمانگر در درمان شتاب نم (3

است و کودک را متوجه  یها در تداوم درمان ضرورآنکه وجود  کندیرا برقرار م ییهاتیدرمانگر فقط محدود (6

 .(0233 ،ی)منطق کندیخود م تیمسئول

عدم  هکیاست که درصورت نیتوجه ادارند. نکته قابل یزیناچ ایکم  یمشارکت اجتماع سم،یات فیدچار اختالل ط کودکان

. شودیها با اجتماع مآن یدر هماهنگ یدیکودکان سبب بروز مشکالت شد نیا یاجتماع یهامهارت یها¬یدرمان، کاست

آموزش  یهااز روش یکیاست.  یکودکان ضرور نیدر ا یتماعاج یهاباهدف بهبود مهارت ییها¬مداخله یلذا، طراح

و  یریش ،یاست )پوراعتماد، تذکره توسل یاز لگو درمان یریگ¬بهره سمیبه کودکان دچار اختالل ات یاجتماع یهامهارت

 .(0238 جمال،¬یبن

را  سمیکودکان مبتالبه ات یبرا یلگودرمان یکاربرد، سطوح اجرا و اثربخش ،ینظر یمبان ی( در پژوهش0233) یعاشور

کودکان است که با مرتبط ساختن  یدرمان مشکالت رفتار یهااز روش یکیبا لگو  ینشان داد که باز جیکرد. نتا یبررس

پوراعتماد و  نی. همچنکندیکودک، به او کمک م یکنترل احساسات و فشارها قیکودک، از طر یرونیو ب یدرون یایدن

با  سمیساله مبتالبه ات 01تا  8کودک پسر  85 یبا جامعه آمار یاز نوع طرح تک آزمودن ی( پژوهش0238همکاران )

 درروز  3 یا قهیقد 81جلسه  08 یدر دسترس، انجام دادند که ط یریگ¬کودک به روش نمونه 01عملکرد باال و انتخاب 

از  یاری( نقل کردند که بس3116و پترس ) ینیپژوهش از بل نیانجام دادند. در ا یکودکان لگودرمان یهفته برا

هاست.  مهارت گونهنینقص در کسب ا لیبه دل سم،یکودکان مبتالبه ات یاجتماع یهاموجود در مهارت یها¬یکاست

 نه  یدرزم اریست که بس یساز و برون یساز درون فهومتوجه به م ازمندیها ن مهارت نیکسب و استفاده از ا جهیدرنت

 یاجتماع یهارشد مهارت لیکه باعث تسه ییها آموزش یساز کننده هستند. درونمداخله کمک یانتخاب راهبردها

 دیبا ،یآموزش هرچه بهتر تعامالت اجتماع یبرا شودیروابط م یکودکان در برقرار شتریب تیباعث موفق شوند،یم

هدف پرداخته  نیبه ا یپژوهش با انتخاب لگودرمان نیکه در ا میتمرکز کن یساز¬و برون یساز بر درون زمانطور همبه

 یعیطب یها طیدر مح یاجتماع تیو بهبود صالح یبهبود انطباق اجتماع ،یلگودرمان یها¬جنبه نیتر از مهم یکیشد. 

 زیو ن بخشزهیو انگ کنندهتیتقو یطیفراهم کردن مح یعنیدر اهداف خود  ینشان داد که لگودرمان جینتا نیاست و همچن

 .عمل کرده است تیبا موفق سمیات فیبه کودکان ط یاجتماع یهاآموزش مهارت

 ایآن درمانگر  یاست که ط سمیکودکان با اختالل ات یشنهادیپ یدرمان-یباز یها از مداخله یکی یعروسک یدرمان یباز

او  یو با او ارتباط برقرار کنند و رفتارها جادیا زهیدر کودک انگ کوشند یم یدست یها عروسک یریرگکا بزرگسال با به

 را فراهم کند و منیا یارتباط یفضا کی تواند یم یدرمان یباز سمیات اللکودکان با اخت ی. درواقع، براندینما تیرا هدا

نکاح،  یو اصغر یعلمدارلو، شجاع یهمت ،ینموده و سرعت بخشد )رنگان لیکودکان را تسه نیا یجانیه -یرشد اجتماع

 01تا  8آموز پسر دانش 34 یبر رو یعروسک یدرمانیباز طهیدر ح ی( در پژوهش0234و همکاران ) ی(. رنگان0234

را  شیگروه آزما شدند. میتقس ینفر 03در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه  یریگ که با روش نمونه سمیساله مبتالبه ات

 یا¬مداخله گونه چیگروه گواه ه کهیقراردادند، درحال یعروسک یدرمانیتحت باز یا¬قهیدق 81تا  45جلسه  30در 

-از عروسک کهیدرصورت سمیشده که کودکان مبتالبه ات( گفته3113از ماسترنگل ) قلمقاله به ن نینکردند. در ا افتیدر

. نندک یبا درمانگر خود برقرار م یتر¬استفاده کنند، تعامل مناسب یبازشبمهیخ ایو  یکنترل مانند دستکشقابل یها

و اهداف و  گرانید یحاالت ذهن توانند ینم سمیکودکان ات کهییازآنجا دارندی( خاطرنشان م3113هاپه )به نقل از نیهمچن

ارآمد ناک یارتباط یالگو کی جادیبه ا تواند یم یینارسا نیچن امدیدهند. پ صیتشخ یآنان را در تعامالت اجتماع یها¬تین

در  گرانیو درک نگرش د یمانند همدل ییهاافراد در سازه نیا لیدل نیو به هم شودیمنجر م یفرد نیدر روابط ب

 .شده استمشکل کارآمد شناخته نیرفع ا یبرا یعروسک یدرمانیکه باز شوندیناتوان م یارتباطات اجتماع



 یشن یداشته است. درگذشته و اکنون فضا یبخشو توان یدرمان ندیدر فرا یادیز اریاز شن و ماسه قدمت بس استفاده

 میرمستقیغ یدرمان¬یاز باز ینوع توان،یروش را م نیدارد. ا یحفاظت کنندگ اتیها خصوصاز فرهنگ یاریازنظر بس

 یذهن ریو تصاو جاناتیآزادانه ه توانند¬یمراجعان م و کندیعمل م لگریعنوان تسهدر نظر گرفت که درمانگر در آن به

و  اروندیختب ،یفتح آباد ،یدرآمد یفیمختلف در جعبه شن خلق کنند )شر یاتورینیم یایخود را با استفاده از جعبه شن و اش

 سمیمبتالبه ات نرا بر اضطراب کودکا یبازشن ریتأث یا¬( در مطالعه0236و همکاران ) یدرآمد یفی(. شر0236 ،یاحمد

نفر آنان از  08با عملکرد باالبود که  سمیساله مبتالبه ات 00تا  3پسران  هیآنان کل ی. جامعه آماردندیبا عملکرد باال سنج

 یا¬قهیدق 45جلسه  01در طول  ها¬افتهیگماردند.  ینفر 6به دو گروه  یتصادف وهیدر دسترس به ش یریگ¬نمونه قیطر

 نیسود جست. در ا سمیمنظور کاهش اضطراب کودکان مبتالبه اتبه یبازاز شن توانیداد که م ننشا میماه و ن 3در طول 

 یرکالمیغ ،یدرمانینوع باز نیا یژگیو نیتر¬ی( اصل0263) یآبادو دولت یدرآمد ،یبقرآباد یپژوهش به نقل از عبداله

آرام و بدون دخالت  یطیکه در مح دهدیرا م زهاجا نیآن بر کودک است که به او ا میرمستقیغ راتیتأث نیبودن و همچن

 .بپردازد اش¬یچالش یرفتارها یزیرو برون هیدرمانگر به تخل

 یهامهارت یریگ¬محور را با جهت یباز یها¬تیاز فعال یا¬زهیکه آم یمداخالت یو اجرا یطراح رسد¬ینظر م به

 تیاولو کی ینظر دگاهیاز د دهد،یظر قرار ممدن یصورت گروهمدون و مشخص به نامه¬وهیش کیبه همراه  یارتباط

(. 0235 ان،یگلریو ب ییرزایم اره،یشیپ ،یشیتجر یپور محمدرضا ،یرفعت¬ )پژوهش شاه شودیمحسوب م یتخصص

ساله  6تا  5کودکان پسر  نیاز ب سمیکودک پسر مبتالبه ات 03( با انتخاب هدفمند 0235و همکاران ) یرفعت¬ پژوهش شاه

 نین والدباسواد بود ،ییو شنوا یینایب یها¬اختالل ،یمانند فلج مغز یحرکت یجسم یها¬نداشتن اختالل اریبا مع کیستیات

 میها و تقس¬درمان ریها و عدم حضور کودک در سا¬درمان ریپاسخ به پرسشنامه و عدم حضور کودک در سا یبرا

 توانیم ان،یروز در م کی یا¬قهیدق 81تا  45 یگروه یدرمانیجلسه باز 31نفره و انجام  8ها در دو گروه کردن آن

 یابید دستبر کودک دارد مانن یمثبت راتیبا عملکرد باال تأث سمیبر کودکان مبتالبه ات یگروه یدرمانیگرفت که باز جهینت

ر د یو صبور یبردبار گران،یو تعامل با د یهمکار وهیو ش گرانیحقوق د تیو حل مسئله، آموزش رعا نشیکودک به ب

 .و تجربه و اضطراب کمتر گرانیارتباط با د یبرقرار یبرا یرکالمیغ یاستفاده از نمادها ،یباز نیح

با  مسیات فیدر کودکان با اختالل ط یباز یهارشد و تحول مهارت کهنیاز پژوهشگران معتقد هستند، با توجه به ا یبرخ

 رسد¬یاستفاده کرد. چون به نظر م یا¬انهیرا یهایام بازانج یبرا انهیها به رااز عالقه آن توانیهمراه است، م یصینقا

در ساختار  یعصب یهااتصال طیسبب بهبود شرا تواندیپرتحرک م یهایباز ژهیوو به یا¬انهیرا یهایکه انجام باز

(. 0235و صداقت،  یها کمک کند )اکرمآن طیشده و به بهبود شرا یعملکرد یهامهارت تیکودکان و تقو نیا یمغز

، پرداختند سمیات لاختال یبر کودکان دارا یا¬انهیرا یها¬یباز ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش0235و همکاران ) یاکرم

 یزنوع با نیمثبت ا راتیکودکان سود برسانند و هم ضرر. از تأث نیبه ا توانند¬یهم م ها¬یباز نینشان داد که ا جینتا

چشم و دست  یو درشت، هماهنگ فیظر یحرکت یهامهارت تیتوجه و تمرکز، تقو تیعزت نفس، تقو شیبه افزا توانیم

معتقدند که  یانتقاد شده است و برخ ینوع باز نیها به ا¬پژوهش یکرد. در برخ هاشار یاجتماع یهاو بهبود مهارت

کودک را  یحرکت یهاو مهارت یینایب اما ادراک شود،یم یحرکت یها¬و اندام یینایباعث تطابق ب ها¬یباز نیگرچه ا

 یارتباطات اجتماع یرقرارو کاهش ب یدرخودماندگ شیباعث افزا ها¬یباز نیاستفاده از ا نیو همچن دهد¬ینم شیافزا

ها به آن ادیاستفاده کنند تا از اعت ها¬یباز نیاز ا یمشخص یکودکان در محدوده زمان دیبا رونی. ازاشودیکودکان م نیا

 شنهادیپ زین نیبمانند. البته به والد یواقع یایو در دن ابندینجات  یالیو خ یمجاز یایشود و از غرق شدن در دن یریجلوگ

اند باشد و بتو یابعاد آموزش یرا انتخاب کنند که دارا ییها¬یباشند و باز¬ نظارت داشته ها¬یباز یبر محتوا هک شودیم

 .کند تیکودکان را تقو یارتباط یهامهارت

به کودک فرصت داده  حالنیهدف است که درع یو دارا افتهی¬سازمان ییها¬تیفعال یرفتار -یشناخت یدرمان¬یزبا

و  باشدیمدت م¬متمرکز بر مشکل و کوتاه یدرمان-ینوع باز نیصورت خودجوش دست به عمل بزند. اکه به شودیم

 یباز لیها و وسا¬. هدفدیآ¬یجو به وجود مدرمان درمانگر و نیب یو همکار یدوست ،یبر همکار یمبتن یروابط درمان

افکار،  یرو حالنیشده و درعتوسط درمانگر به کودک آموزش داده دیجد یها. مهارتشودیم نییجو تعدرمان یبا همکار

 یها¬کی. تکنکندیسازگارانه استفاده م یو از راهبردها شودیکودک متمرکز م طیو مح ها¬یپرداز-الیاحساسات، خ

 یها¬کیاست. تکن ها¬تیفعال یزیر¬و برنامه ییخودپا ،یوابستگ تیریمنظم، مد ییزدا-تیمورداستفاده، حساس یتاررف



 یفایا ،یسرمشق ده یها¬کیاست و از تکن یامقابله یدرون یگفتارها ،یشناخت رییتغ یثبت افکار، راهبردها یشناخت

 نی( در ا0235) یتوکل یو منظر این¬یرمی(. ب0235 ،یدریح و نژاد¬ی)فرنام، سلطان شودیاستفاده م زین ینقش و وابستگ

هدفمند انتخاب  یریگ¬کودک را به روش نمونه 33شهر کرمان،  سمیاختالل ات یکودکان دارا هیکل یمطالعه با جامعه آمار

 حتت ان،یروز در م کی یا¬قهیدق 31جلسه  01را در  شیکردند و گروه آزما میتقس ینفر 00کرده و به دو گروه 

که  دهدینوع درمان به کودکان فرصت م نینشان داد که ا جیقراردادند. نتا یرفتار یشناخت کردیبر رو یمبتن یدرمانیباز

ا ت رندیفاصله بگ نیو خودجوش به اعمال دست بزنند، بر اضطراب خود مسلط باشند، از والد افتهی رسازمانیطور غبه

درمان باعث آموزش  نیکنند. ا یخود و دوستانشان را معرف یخجالت چیه نخود غلبه کنند و بدو یاجتماع یبر فوب یحد

افکار،  یسازگارانه به تمرکز بر رو یو با استفاده از راهبردها شودیتوسط درمانگر به کودک م دیجد یهامهارت

 .پردازد¬یکودک م طهیدر ح هایپردازالیاحساسات و خ

 رند،یگ¬یمورداستفاده قرار م سمیکودکان مبتالبه اختالل ات یبرا یمکه در مراکز آموزش رس یدرمان یهاروش اغلب

 یکردهایکه در رو میفلورتا یدرمانیمهم درمان در باز ی. درواقع از محورهاباشند¬یم یرفتار کردیبر اصول رو یمبتن

 یروش درمان یکودکان است. هدف اصل یو حرکت یحس یفرد یها¬کمتر موردتوجه است، توجه به تفاوت یرفتار

ل ح ،یتعامل و توسعه روابط کودک با جهان، مشارکت در روابط دوطرفه عمد ،یمیکمک به کودکان در خودتنظ میفلورتا

 نیهدف آن آموزش ا گریدعبارتنمادها و رفتارها است. به ریتفس ،یداشتن افکار و تفکرات انتزاع ده،یچیمشکالت پ

 یهادهیبا جامعه در تعامل باشد و ا یعیطور طباست تا کودک بتواند به سمیات فیبه کودکان مبتالبه اختالل ط ها¬رتمها

و  ینینائ ی(. شفائ0238 ،ییکوال یو خدابخش یخشکذر ییداشته باشد )رضا گرانیفعال نسبت به د یهاخودجوش و پاسخ

که  گرفتند جهینت سم،ی( در کودکان مبتالبه اتمی)فلورتا یدرمانیباز ریپرتاث یمرور یا¬( در مطالعه0238) یکشاورز

اعث کودکان، ب نیبه ا گریکدیو تفاوت احساسات افراد با  گریکدیافراد با  یبا آموزش تفاوت در حاالت ذهن یدرمانیباز

بر  .داشته باشند یناسبمتفاوت، رفتار م طیو شرا ها¬تیکه در موقع کندیآنان شده و به آنان کمک م یجانیدرک ه شیافزا

که کودک  شودیکودک، باعث م یاستقالل و خودمحور شیبا افزا یدرمانی( باز3114) انیجوزف و را یها¬افتهیاساس 

ند. ک شرفتیپ یو اجتماع یجانیه یها¬درمان هر جلسه کنترل داشته باشد و ازلحاظ جنبه وهیسرعت و ش راتییتغ یرو

ودک نفس کاعتمادبه شتریب یریگ¬و جهت تیبخش باعث هدا¬فرح یها¬تیفعال انجامبا  م،یفلورتا یدرمان یها¬کیتکن

 .دارد یریچشمگ ریکودک تأث یو بر کاهش مشکالت ارتباط شودیم

 ریدهنده تأث¬وجود دارند که نشان یدرمان¬یاز باز یانواع مختلف طهیدر ح یاریبس یها¬شد، پژوهشکه گفته طورهمان

که  یبه کودکان یدرمان¬ی. بازباشدیم سمیات فیاختالل ط یدکان داراکو ینوع درمان بر بهبود روابط اجتماع نیا

خواه ¬و وطن یس¬یبن ،یخانی)عال آموزد¬یم یتر ارانهدارند رفتار سازگ یفیضع یعاطف ای یاجتماع یهامهارت
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Abstract 

Today, almost everyone is aware of the game and its importance in the overall development of the child. 

Because play is an essential part of a child's life, there is no way to get close and talk to him or her as 

quickly and efficiently as playing. Play is one of the best ways to communicate with all children, including 

children with autism spectrum disorder. These children, who have difficulty developing social 

interactions on their own due to developmental problems, can make significant progress in this area 

through play. Play has special conditions and types, which in this article we will examine some examples 

of it. When playing, the child expresses all his desires, desires, wishes and thoughts, so that therapists 

can enter with the help of play. Become the inner world of the child and be informed about his 

condition. Play therapy is one of the most popular behavioral therapies that comes in many forms. In 

the present study, which has been prepared by the library method, we try to investigate the effect of 

several popular types of play therapy, including Lego therapy, puppet play therapy, sand therapy, group 

play therapy, subsidized games, Examine play, cognitive-behavioral therapy, and play therapy. 
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