اﺳﺮار ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی ﺷﻨﯽ
ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮک ﺗﻮﺳﻂ آن دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن را ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی او دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﮐﻮدک ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ
را ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﻋﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد .ﺑﺴﯿﺎری از
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ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ  ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮم و
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﺎزی ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺴﻠﻂ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﺑﺎزی ﭼﻪ از ﻧﻮع ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺴﻠﻂ اﻧﻮاع
اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻨﺲ اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار

ﮔﯿﺮد.
در ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎزی و اﻧﻮاع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻫﺮ
ﮐﻮدک اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺷﻨﯽ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺟﻨﺲ
ﻧﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ۵/۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ در دﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯿﺠﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ
را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت دﺳﺘﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻮدک ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ اش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﯽ را دردﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻮﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدک ﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ .ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و از راه
ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﻮﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﺮم و ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﮐﻮدک ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ اش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در
روﻧﺪ ﺑﺎزی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﯾﮏ روش ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت
آن ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻮدک در
ﺑﺎزی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن،ﻓﺸﺎر دادن ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﭘﺮت ﮐﺮدن آن
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﺑﺎزی و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده

آن در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدک
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﺮم و ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﺶ
را در در آﯾﻨﺪه و در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رﻓﺘﺎری و اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮدﮐﺎن از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی ﻫﺎ در اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻮدک ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی اش وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد در واﻗﻊ
ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ،ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﯿﺮ دادن ﺷﯿﺮ ﺧﻮار اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﮔﺬارد دﺳﺖ ﺷﯿﺮﺧﻮار را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﮏ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺑﺮای او ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪو ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ او در
ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺮﮐﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

