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   کاردرمانی  گروه آموزشی:           توانبخشی دانشکده:

 کارشناسی کاردرمانی  تحصیلی: یرشتهو  مقطع  

 ندارد یش نیاز:پ عملی         5/0 -نظری 1 د:نوع واح     5/1 تعداد واحد: بازی و تفریح در کاردرمانینام درس: 

 دانشکده توانبخشی -ساختمان ابن سینان برگزاری: مکا      14:30-16:30ساعت  یکشنبه روز زمان برگزاری کالس:

   اسماعیلی کرمعلی سمانهدکتر  مسئول درس:                      17 تعداد دانشجویان:

 یلیاسماع کرمعلی سمانه دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

  شرح دوره:

شوند.  یروزمره محسوب م یکارها یاصل یها طهیاز ح یکاردرمان دگاهیاوقات فراغت از د یها تیو فعال یباز

به عنوان ابزار   ی( و بازیبه عنوان هدف کاردرمان ی)باز یآموزش باز یحوزه اصل دو یدر کاردرمان یاستفاده از باز

شرکت در  یمهارت و فرصت برا جادیاوقات فراغت هم به عنوان هدف )ا یها تیو فعال رد،یگ یدرمان را در بر م

درمان(  لهیاوقات فراغت به عنوان وس یها تیفراغت( و هم به عنوان روش درمان )استفاده از فعالاوقات  یها تیفعال

 یها تیو فعال یاز باز استفادهدانش الزم جهت  یکاردرمان انیاست که دانشجو یشود. لذا ضرور یدر نظر گرفته م

 . ندیرا کسب نما یاوقات فراغت در کاردرمان

 هدف کلی: 

 یاوقات فراغت و رشد آن، چگونگ یها تیو فعال یباز یها هیبا نظر یکاردرمان انیدانشجو ییشناآهدف از این درس،

در حنوزه  یابزار سننجش و مداخلنه کادرمنان ،یاوقات فراغت به عنوان هدف کاردرمان یها تیو فعال یاستفاده از باز

 و بزرگساالن می باشد. کودکان

 بینابینی:اهداف 

ط به بازی و اوقات فراغت، سطوح رشدی آن، انواع ارزیابی ها در این زمینه آشنا شوند. دانشجویان با مفاهیم مربو

دانشجویان باید قادر شوند ارزیابی های معمول بازی را انجام و نمره گذاری نمایند، توانایی طراحی فعالیت های 

ک هدف، برنامه ریزی درمانی درمانی بازیگونه را کسب کنند و بر روی ارتقاء سطح رشدی بازی کودک به عنوان ی

)که ن ها از بازی استفاده می شود که در آ نمایند. آن ها باید در این درس اطالعات کلی در مورد رویکردهای مرسوم

، آشنا ، انجام شود(توسط متخصصین مختلف سالمت روان که دوره آموزشی پس از فارغ التحصیلی دیده اندمی تواند 

 شوند.

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   *خنرانیس

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 در قالب فیلم یا ایفای نقش   : تمرین عملیسایر موارد )لطفاً نام ببرید(
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 ت در کوئیزهای کالسیمطالعه مباحث مطرح شده در کالس و شرک

انطباق  ،های بازی و اوقات فراغت آنالیز فعالیتآشنایی با بازی های بومی و بین المللی، انجام فعالیت های عملی )

 انجام آزمون ها و ...( با اختالالت مختلف ذهنی، جسمی، روانی اجتماعی کودک/بزرگسال،فعالیتها 
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 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژکتور اسالید  *چتخته و گ  *وایت برد

 : سیستم رایانه و اینترنتسایر موارد  )لطفاً نام ببرید(

 

                                  )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60 پایان ترم کتبی مونآز*    

  نمره  درصد 35 عملی انجام تکالیف*    

 درصد نمره 5به موقع تکالیف عملی مناسب و ارائه س شرکت فعال در کال*    

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح         جور کردنی           *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه *    تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی  -

Case-Smith, J., & O'Brien, J. C. (2015). Occupational therapy for children and adolescents: 

Elsevier Health Sciences. 

Rodger, S. (Ed.). (2013). Occupation centered practice with children: A practical guide for 

occupational therapists. John Wiley & Sons. 

Parham, L. D., & Fazio, L. S. (Eds.). (2008). Play in occupational therapy for children. Mosby. 

Kuhaneck, H., Spitzer, S. & Miller, E. (2010) Activity analysis, playfulness and creativity in 

pediatric occupational therapy.1st ed. Junes and Burtler. 

Rodger, S & Ziviani, J. (2006). Occupational therapy with children. Blackwell. 

Suto, M. (1998). Leisure in occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 

65(5), 271-278. 

Schell, B. A., Gillen, G., Scaffa, M., & Cohn, E. S. (2013). Willard and Spackman's occupational 

therapy: Lippincott Williams & Wilkins. 

 منابع فارسی: 

 (1398)سمانه کرمعلی اسماعیلی. بازی و اوقات فراغت در کاردرمانی 

 (1380) یباز یروان شناس ، یموثق دهيها

 (1373) یدرمان یبازترجمه احمد حجاران،  ن، يم. اکسال اینیرجيو
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 (1384) یدرمان یبا کودکان به روش باز مشاوره ، یارد، ترجمه زهرا ارجمندگلد ديويو د نيکاتر

ی درس جدول هفتگی کلیات  ارائه  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

تعاریف، مالک ها و کارکردهای بازی و اوقات فراغت و عوامل مؤثر بر  1

 بازی نظریات روانشناسی  ،آن ها

 

 اسماعیلی یکرمعل سمانهدکتر  

  -و پارتن( اژهیپ  اتی)نظر یباز یطوح رشدس 2

 یها یبا باز ییآشنا، یباز یسطح رشد صی: تشخیعمل تیفعال

 یالملل نیو ب یبوم

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

  -تحول بازی ها و انواع اسباب بازی 3

 یدر کاردرمان یباز و کاربرد خچهیتار

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

 -کردن فعالیت های درمانی  playfulهایشرایط و استراتژی  4
Therapeutic use of self 

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

5 Model of playfulness یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه 

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه Play as occupationشیوه های مداخله ی  6

بازی در جلسه فعالیت عملی: تحلیل فیلم بر اساس نحوه استفاده از  7

 کاردرمانی

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

 بازی و اوقت فراغت بر اساس  8

  Person- Environment- Occupation model (PEO model) 

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

 ارزیابی های بازی:  9
Play history 

Test of playfulness (TOP) 
Test of environmental Supportiveness (TEOS) 

Knox’s Preschool Play scale 
 و .... 

 یلیاسماع کرمعلی دکتر سمانه 

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه ی باز   یآزمون ها   یبر رو  یعمل  تیفعال 10

مالحظات خاص بازی در ناتوانی های مختلف: ذهنی، جسمی، کم بینایی،  11

 -کم شنوایی، بستری در بیمارستان

 ی در اختالالت رشد  یر بازب  یخاص مبتن  یکردهایرو  یمعرف

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه

 یلیاسماع  کرمعلی دکتر سمانه EACH-Childمدل   12

 یلیاسماع کرمعلی دکتر سمانه  و اوقات فراغت   یباز   یها  تیو انطباق فعال  زیآنال  یبر رو  یعمل  تیفعال 13

 یلیاسماع کرمعلی دکتر سمانه  فراغت و اوقات    یباز   یها  تیو انطباق فعال  زیآنال  یبر رو  یعمل  تیفعال 14

رویکرد بازی درمانی )روان تحلیلگری( )اهداف، وسایل، مهارت های   15

 -درمانگری و ...(

 فعالیت عملی: ایفای نقش   -بازی درمانی غیر مستقیم

 یلیاسماع کرمعلی دکتر سمانه 

بازی درمانی مستقیم )شیوه استفاده از عروسک ها، جعبه شن، گل رس،   16

 فعالیت عملی: مشارکت در قالب لکچر   -اب ها و داستان ها و ...(کت
 یلیاسماع کرمعلی دکتر سمانه 
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