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 کنند یم یکودکان باز یدر زندگ یالیکه دوستان خ یکودک معموال درمورد نقش نیو متخصص نيوالد

و سالم از انواع  جي[ رایا دهيپد] ،یالیدوست خيک که خلِق دهد  می نشان  حاضر ِقی. تحقنگران هستند

و  ایگوناگون اش نواعوجود دارند که ا یالیاز دوستان خ یمختلف یکودکان است. گونه ها یلیتخ یها یباز

خود را  یالیاز دوستان خ یاری. اگرچه ]معمواًل[ کودکان، بسشوند یرا شامل م یدوستان نامرئ نیهمچن

اند.  شده دهیکش ريدوستان[ مزاحم و سرکش به تصو نيز اا یاما ]بعض کنند یم فیتوص عیمهربان و مط

که  شوند یم یمدع اي کنند یم احساساتخود ابراز  یالیکودکان به شدت نسبت به دوستان خ که یزمان

وجود  ني. با ابرسندنظر  سردرگم به تیو واقع الیخ نیکنترل آنها سخت است، ممکن است در مرز ب

دوستان  نکهي: اکثر کودکان از اکه کنند یاستدالل م نی[ چنتصور نيل ]امقاله[ در مقاب ني]ا سندگانينو

اظهاراِت  هيخود را بر پا یها استدالل یبنا لريو موتو لوریدارند. ت یدرک روشن ستند،ین یواقع شان یالیخ

حبه مصا شان یالیهمراه خ یالیخ گاهياند که با آنها درمورد جا گذاشته یکودکان ی ختهیدر لحظه و خودانگ

 .اند کرده
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ترين رازها و احساسات  فاش کردن درونیزندگی و حتی  ، به اشتراک گذاشتِنعشق ورزيدن ها در انسان

جمله  ازتوانند اشکال گوناگونی به خود بگیرند، خیالی می افرادای دارند.  قابلیت ويژه خود برای افراد خیالی،

که نما  حیوان های لباسها يا  انها، و خلق انس بای کتا های افسانه های واقعی، شخصیت از انسان تخیلیهای  نسخه

سازيم و با آنها هايی که می شخصیت -. بیشتر دوستان خیالیاند شان ساخته شده گويی به نیاز خالق برای پاسخ

اسباب  های متحرک نقاشینامرئی هستند. گاهی اوقات  -مکنیمراوده داريم و به طور معمول با آنها صحبت می

بین يک مرد که در  ینزديکی  رابطه 1"دور افتاده"گیرند. همانطور که در فیلم ن میها يا ساير وسايل نیز جا بازی

 تمامدر واقع تقريبا ، دادنشان می 2"ويلسون"ای متروکه تنها گرفتار شده بود را با يک توپ والیبال به نام  جزيره

 .دنتخیلی باش ديگرِیتوانند تجسم يک اشیا می

روابط اجتماعی در طوالنی  ی سابقهداشتن به نیازی خیالی  ديگرِیشدن به يک  با اين حال ظرفیت خلق و وابسته

های حیوانی خودشان  با اسباب بازی سه ساله-دوها ندارد. کودکان  تعامالت بین انساندر  وسیع ی يا تجربه

 خصیتبازی ش يک اسباب بهدهند. زمانی که کودک گويند گوش میکنند و به چیزهايی که آنها میصحبت می

ما انسانی شده است.  ای کند، درگیر نیازهای پايهاختراع می ويژه ینامرئی را به عنوان دوست یيا دوستدهد  می

 ی[ ]کلمه کنیم از ای که فکر می خیالی" بنامیم، واژه دوستهای ساختگی را " که اين شخصیت ايم گرفتهتصمیم 

 تر باشد. مناسب ،شودتوسط سايرين به کار گرفته می گاهکه  بازی خیالی" "هم

روی که در دوران پیش دبستانی  ای است تخیلیابداعات  مختلفخیالی تنها يکی از اشکال  دوست خلِق اگرچه  

برخوردار باشد. پل.ال. هريس در کتاب "تاثیر تخیالت"،  ای تواند از اهمیت ويژهمی ]اما اين کار[ ،دهد می

زمینه ای  ،و احساسات شخص يا موجودی ديگر رفتارها افکار،ی  هدربار پردازی خیالکند که چگونه توصیف می

اين امر تمرينی . مهارت کسب کنند وهای مختلف رو به رو شده  ديدگاهکند که در آن کودکان با را فراهم می

معتقد  هومان.برای شبیه سازی نقطه نظر ساير افراد در زندگی واقعی خواهد بود. تريسی آر.گلیسون و لیزا ام

 کنند به طوری که در اجتماعی را کشف می ، امکان تعاملشان خیالی دوستدر بازی با  ،کودکان ستند کهه

دوستان [ مطالعه در خصوص]موج عظیم عالقه به  ،های اخیر ند. در سالک میکمک  مفهوم دوستی به آنهاپرورش 

 .راه افتاده استآشکار کنند، به  ودکانک اجتماعیشناختی و درمورد رشد  توانند آنچه که آنها میخیالی کودکان و 

کنیم. به  های خیالی، تشريح می خود را در خصوص اين گونه بازی یدر اين مقاله ما برخی از يافته های تحقیقات

هستند،  غیرواقعی ًاشان صرف فهمند که دوستان خیالیپردازيم که آيا کودکان میتر، به اين سوال می طور مشخص

                                                 
1
. Castaway 

2
. Wilson 
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کاری ما در آزمايشگاه، مطالعات زيادی صورت نگرفته است. نتايج  ی بیرون از حوزه ،آنسوالی که در خصوص 

گر سردرگمی آنان  گويد بازی تخیلی کودکان بیش از آنکه نشانکه می استادعای هريس اين ما در راستای 

 کشد.به تصوير میرا شان از واقعیت  باشد، آگاهی

 ج هستندهايی( سالم و راي )پديده ،دوستان خیالی

 داشتند. یديدگاه مبهم ،خیالی فرد هکودکان ب تمايلشناسان و ساير متخصصین نسبت به  روان والدين، ،در گذشته

همیشه از دوستان خیالی   -هستند يا نهگونه تخیالت سالم  طمئن نبودند اينکه م –والدين  ،به طور مشخص

برای يک کودک داشته باشد   چه مفهومی تواند می یالیخ دوستیکردند. آنها نگران بودند که داشتن استقبال نمی

از جمله اينکه  ،گونه از تخیالت ايفا کند چه نقشی در راهبری اين بايد مطرح بود که والدشان  و اين سوال برای

ست که  خیالی به اين معنی يک دوست. آيا درگیر بودن با نهيا  کودک را از داشتن دوست خیالی بازدارندآيا بايد 

تواند بین رويا و واقعیت تفاوت قائل شود؟ در دوست يابی مشکل دارد؟ آيا به اين معنی است که او نمی ودکک

 های روانی باشد؟ شان ممکن است در خطر ناهنجاری آيا به اين معناست که کودک ،تر از اين هم وخیميا 

مشکالت عاطفی   دچارگیر و  هخجالتی، گوشکودکی ، دارد خیالی دوست کهای درمورد کودکی  تصوير کلیشه

که  است واقعیتاحتمااٌل مستلزم اين دوستانی واقعی برای خود داشته باشد. اين تصوير منفی  نیاز دارداست که 

 ی مشکالت خود برآيند. به هر حال، قوه ی تا از عهدهگیرند  گاهی از دوستان خیالی بهره میدر واقع کودکان 

توانند با اعتماد به نفس از کنار يک سگ حل مشکالت است،. کودکان می در آنها برای یمنبع قدرتمند ،تخیل

توانند با همراه خیالی خود درمورد وقايع  ترسناک بگذرند وقتی که يک ببر نامرئی در کنار آنهاست؛  آنها می

به هر ماند. می ای که اعضای خانواده را درگیرکرده، صحبت کنند و بدانند که راز آنها محفوظ باقی ناراحت کننده

کودک  تا اينکه افتد که سرگرم کننده استاتفاق می همراه خیالی بیشتر به اين دلیليک تظاهر به داشتن  روی،

، دروثی مطرح شده است که در کتاب "خانه تخیالت" انه. در تحقیقی ساختارشکندچار پريشانی عاطفی است

تر ظاهر  اجتماعیسازند که دوستانی خیالی برای خود می سینگر نشان دادند که کودکانی .سینگر و جروم ال .جی

در آزمايشگاه دانشگاه اورگن و در جاهای ما برند. تحقیقات و از روابط خود با ديگران بیشتر لذت می شوند می

های مثبتی چون درک اجتماعی  که داشتن دوستی خیالی با ويژگی دهد مینشان  ه وديگر بر اين نظر صحه گذاشت

 در ارتباط است. گراتر بودن، برونکمتر خجالتی بودن و به نسبت ساير کودکان  همچنین،و  قوی

]بین چقدر  مسئله[اين ]از بازی تخیلی است. اينکه  یخیالی نه تنها سالم، بلکه تقريبا شکل رايجدوست داشتن 

فقط اين دوستان آيا  گويیم )به اين بستگی دارد که ما به چه چیزی همراه خیالی می متداول است، کودکان[



 http://right-to-childhood.com سايت حق کودکی    دوستان خیالی

 


 

 توانند باشند، مثل وينی پو کريستوفر رابین؟(منحصر به دوستان نامرئی می شوند يا حیوانات اسباب بازی هم می

)آيا منبع ما والدين هستند يا کودکان يا  آيداطالعات ما درمورد آنان از چه منبعی به دست میاينکه و 

گیريم برا در نظر ی موارد ی آورند؟( اگر ما همهخود را به ياد می بزرگساالنی که دوستان خیالی دوران کودکی

 دوستدرصد کودکان،  ۶۵اند ، حدود  توسط کودکان ساخته شده هفت سالگیدوستان خیالی تا که در آنها اين 

ها  که بر اساس اسباب بازی آن دسته از دوستانیند. اگر فقط دوستان نامرئی را در نظر بگیريم و ا هخیالی داشت

خیالی  دوستهر حال بازی با  دردرصد کاهش پیدا می کند.  ۳۷را مستثنی کنیم، اين آمار به  اند ساخته شده

 .رواج داردبچه های کوچک که بین  عملی است

 ی هستند؟دوستان خیالی چه شکل

ی مصاحبه کودکان، والدين و ساير بزرگساالن درمورد خلق همراه خیال از نزديک به دو دهه با صدها نفرما 

های جداگانه با کودکان و  کودکان در حین بازی در آزمايشگاه و انجام مصاحبه ی کرديم. روش اصلی ما مشاهده

تکمیلی های  از طريق پرسیدن سوال [ها در پاسخ] تناقضاتو سپس حل کردن  شانهاي جواب ی والدين، مقايسه

از طبقه متوسط  و آمريکايی-اروپايی بیشترگان، کنند های تحقیق ما اين است که شرکت . يکی از محدوديتاست

 توصیفاتی که جمع آوری کرديم بسیار وسیع است. تنوعبودند. با اين وجود 

، رشد  [تصاويرشان] میزان زنده بودِن جای دارند، از لحاظروياپردازی کودکان در حیوانات و افرادی که  

عمر  پايدارند،خیالی  . بعضی از دوستاِنهستند اوتدر دنیای واقعی، متف وجودشان حد و حدودشان و  شخصیت

از  دارند، موقتیکه سايرين بیشتر حضوری  در حالی ،کنندمی بازیبا آنها کودکان به طور مرتب  دارند و طوالنی

يم که ا همان، با کودکانی برخورد کرد . در تحقیقاتشوند    شده يا به آن وارد میکودک منفک  فانتزیزندگی 

 دواممدت طوالنی  برایهیچ کدام  ]موجوداتی[ که، ه استها بود های خیالی و حیوان ن مملو از انسانشا زندگی

-به روز می مرتبشان را  خیالی داشتند، اما دوستان دوست. ساير کودکان در يک زمان فقط يک يا دو نداشتند

 داشتند. همراه خیالی را برای چندين سال نگه میهمان  که ی هم بودندکردند. کودکان

کنند. ما با کودکانی خیالی استفاده می دوستگاهی اوقات کودکان از وسايل يا ابزارهای دنیای واقعی به عنوان 

ها،  بازی  )خرس اسباب اِتای از انواع مختلف حیوان ها، طیف گسترده يم که از عروسکا همصاحبه داشت

 ها، دايناسورها، ، کانگروشب بازی خیمه حیواناِت عروسک ها، ها، میمون سگ ها، قورباغه ها، خرگوش

ها و  سنجاب خرها، ها، گربه شیاطین تاسمانیايی، ،3ها اسمورف ها، دلفین ها، اسب گاوها، ببرها، ها، تیغی جوجه

                                                 
3
. Smurf: های تلويزيونی های داستان مصور و سريال موجودات کوچک آبی رنگ، شخصیت  
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 با اين حال ند.ا هساخت ای درخت، دوستان خیالی ويژهروی های  برگ و شان های ها(، انعکاس آينه، انگشت موش

هستند که به عنوان  ای معمولی نامرئی هستند. برخی از اين دوستان نامرئی، دختران و پسراِن باغل دوستان خیالی

هستند و چگونه رفتار  یرسد که کودکان از اينکه اين دوستان چه شکلهمبازی خوب، کاربرد دارند. به نظر می

 مثاٌلشان ندارند.  یف شخصیتکنند تصوير ذهنی واضحی دارند. آنها هیچ مشکلی در نقاشی کردن آنها و توص می

يک همراه خوب است اينکه شود و می آنها باعث خنده  بامزه بودن دوست خیالی کهمانند  جزئیاتی، ممکن است

.( بعضی از دوستان خیالی "خواهد بگويدچه می آن ديگریدانیم که ما همیشه می"را بیان کنند )برای مثال: 

خارج  توان از يک همبازی انتظار داشت،که در دنیای واقعی می هايیچیز ی حیطههای دارند که آنها را از  ويژگی

بازی و جادوگری  يا شعبده ها، با کروکديل جنگیدن ای مانند پرواز کردن، های ويژه ، برخی توانايیمثاٌلمی کند. 

" يک 4"بینتور )برای مثال، خیلی کوچک هستند مثال ،معمول فیزيکی دارند های غیر ويژگی بعضی ديگر،. دارند

کند.( اگرچه بسیاری از زندگی می يک چراغ نور سفیدکامال سفید است و در و پسر بسیار کوچک نامرئی 

مورد و بايد  بودهنوزاد  از آنها کند، ولی برخی کودکی هستند که آنها را تخیل می تقريبًا همسن ،دوستان خیالی

زندگی می  با کمک يک کودکنامرئی است که  سیار کوچک وب ی" نوزاد5کريم)برای مثال، "قرار گیرند، مراقبت 

است که هر زمان که  ی نامرئی ساله ۱۶۰" يک تاجر 6بسیار پیر هستند )برای مثال، "نوبیاز آنها نیز کند( و برخی 

 زند.( سر می ش به  پرتلند و سیاتل،ا مورد چیزی مشورت کند، به او بین سفرهای تجاری کودک بخواهد در

برخوردار  انسانی مانند توانايی صحبت کردن از خصائص که بیشتر،هستند  اتیحیوان ،بسیاری از دوستان خیالی

های  کند( يا ويژگیکه پرواز می ای )گربه های جادويی هستند . برخی از دوستان حیوانی دارای قدرتهستند

" را دلفین 7دوستش "ديپر ،ر پنج سالهيک دخت برای مثال، .هوش خارق العاده(ثاٌل )م ی دارندمنحصر به فرد

خوابد و "خیلی خیلی خیلی خیلی سريع نمیرگز ، هکردهکه در يک ستاره زندگی  کند ای توصیف می پرنده

درخشان پوشیده شده."  ی چیزهای همهها و  اما با ستاره ست یيک دلفین معمول ی اندازه"تقريبٌا او  "است.

ها،  ها، دايناسورها، موش شتپ الک ببرها، ها، سگ گاوها، ای حیوانی است:ه گونههای ما شامل طیفی از  نمونه

شاخ،  های تک اسب ها، دلفین ها، ها، میمون کوتاه و کوچک، شیرها، فیل های ها، اسب ها، اسب ها، زرافه گربه

يم که ا هکردهای صحرايی. ما همچنین با کودکانی مصاحبه  و موش ها ها، پلنگ صاريغها،  ها، اردک ها، کک خرس

به فرد بودند  از موجودات منحصر ديگر بعضیو  غول يک چشم، هاها، دوقلو شان ارواح، فرشته دوستان خیالی
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و تخم مرغ گرد  ری به شکل": يک تخم مرغ نامرئی سخنگو با موهايی سیخ سیخی، س8" مادر هامپی دامپی ]مثاٌل[

 .انسانی یبزرگ و بدن

بیانديشند  داشتن دوستی لذِت به تمايل دارند کنند بیشترخیالی فکر می دوستيک  ی هبزرگساالن به جاذب وقتی

گويی موافقت ، کسی که با آنچه که تو میدارد تداومو دوست داشتنش  رسان بوده و ياریکه همیشه حامی 

به نظر ی . منطقاست یو همنشین خوب دارد دهد ، رازهايت را نگه می خواهی را انجام می کند، کاری که تو می می

 توصیفاِت با اين حال،. نباشددوستان واقعی  ر معايببدخلقی، لجاجت و ساي دچارساختگی  که دوسِت رسد می

گر و  مآب، مجادله ئیسکه سرکش، ر ست دوستانی ساختگیاز دوستان خیالی غالبا شامل  ]کودکان[

روند که خودشان  آيند و می ی مینه بر اساس خواست کودک، بلکه بیشتر وقتبینی هستند. آنها  پیش غیرقابل

[ در هیچ چیز]بسیار بلند حرف می زنند، را انجام دهند. کودک  بازی مورد تمايلخواهند معموال نمی بخواهند.

 ی مايهواقعٌا توانند دهند. همچنین میشوند، يا کاری را آنطور که به آنها گفته شده است انجام نمیسهیم نمی

 ريزد."زند و در موهايم ماست می"او مرا می ها به ما گفت: يکی از بچه رنجش باشند.

 شان واقعی هستند؟ کنند که دوستان خیالیآيا کودکان فکر می

 برایکودکان  ت. برای مثال مشکالکشد پیش میجالبی  سواالتشان  شکايات کودکان درمورد دوستان خیالی

اين طور تواند ، میکند وابسته می اين دوستانرا به آنها که  شديدیاحساسات  به همراهدوستان خیالی،  کنترِل

تحقیقات نشان  با اين وجود،مرزهای رويا و واقعیت سردرگم هستند.  ]تشخیص[ که کودکان در تعبیر شود

ند. هستنیست، ماهر در تفکیک بین اينکه چه چیز واقعی است و چه چیز واقعی کودکان کاماٌلدر واقع که  دهد می

 درتمايل بزرگساالن  شبیه ،هستند، اما اين امر خیالی خودهای  ی درگیر بازلحاظ احساسی به  اگرچه آنها اغلب

هريس  همچون ی. به همین دلیل، محققانديگر چیزهای فانتزی استبه فیلم، کتاب و نشان دادن عاطفی  واکنش

است،  ان خیال و واقعیتی سردرگمی می نشانه فانتزیبه  که واکنش احساسیتفسیر اين و ژاکلین د .وولی، با 

 کنند.  مخالفت می

  به اين مسئلهخیالی  تعداد کمی از آنها مشخصًا در ]تحقیقات[ مربوط به دوست در میان کارهای موجود،

ی  اين نظر بر پايههستند.  غیرواقعیشان  کودکان به خوبی آگاهند که دوستان خیالی از نظر ما،اند، اما  پرداخته

 وقتی. به طور مثال است خود دوستان خیالی تخیلی موقعیتکودکان در طول مصاحبه  به  ی خودانگیخته اشارات

. برخی خیالمگويند در  یکنند يا م، به سرشان اشاره میزندگی می کندشود دوستشان کجا از آنها پرسیده می
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توانم وانمود کنم که  ن می)برای مثال: م اند های اين دوست را ]خود[ ابداع کرده ويژگی کنند که تاکید می کودکان

ما پیدا  ی ، تقريبا در پاسخ به هر سوالی در مصاحبهدستاين  از."( عباراتی خواهم باشد که من می او هر چیزی

 :اند شود. در اينجا برخی ديگر از مثال ها آورده شده می

 ؟کنی که پیدايش شود چه کار میخواهی با )نام دوست خیالی (، بازی کنی،  که می زمانی 

 )دختر پنج ساله(  ".دارم میام"گويد فقط می در خیالم کنم و اوجورج را صدا می ها در خیالم وقت"بعضی 

 )دختر چهار ساله( .کنم"تخیل می]او را[  "من فقط 

 )دختر پنج ساله( .کنم""من فقط او را ظاهر می

 )دختر پنج ساله(. واقعی نیست" ی بچهيک چون  زندنمی حرف"او 

 )دختر پنج ساله( .است" بازی بانمک اسبابنیست، فقط يک خرس  واقعی واقعدر "او 

 )دختر پنج ساله( ." کنم و بعد به محض اينکه پیدايش شود، با او بازی میکنم و او فکر می به"من 

 ( چطور با هم آشنا شديد؟ تو و )اسم دوست خیالی 

 ساختم." )دختر چهار ساله( او را او را نديدم،"من 

 )پسر پنج ساله( .قط او را در ذهنم ساختم""من ف

 )دختر پنج ساله( ."او فقط دوست خیالی من است"

 )دختر پنج ساله( ."او فقط تخیلی است"

 دختر چهار ساله() ."او يک حیوان غیر واقعی است"

 " )دختر چهار ساله(ست[ شود ]که واقعی ست فقط به خاطر اينکه وانمود می او واقعی"

 )دختر پنج ساله(. هايم" ابخواز "در يکی 

 " )دختر چهار ساله(خیالم"در 

 " )پسر چهار ساله(او وجود ندارد" در دنیای واقعی 

 ًا)دختر چهار ساله؛ اين کودک بعد ."اينطوری با هم آشنا شديمرا پیدا کردم و  "9سیلی لند""من راِه رفتن به 
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 کنند."(در آن زندگی میتوضیح داد که: "سیلی لند جايیست که همه دوستان خیالیم 

 با تو نیست، کجاست؟ وقتی 

" )دختر چهار واقعی هستند. و برادرش و حیوان خانگی ش مادر و پدرشکند که خودش و " وانمود می

 ساله(

 " )پسر پنج ساله(رود توی سرم می"

 نیستند" )دختر چهار ساله(واقعی ند اما ا کنم که آنها واقعی"من وانمود می

 در ذهنم هست؛ من "11پوکمون لند"، منظورم است "10نئولند"جهان ذهن من اسم رود و ن می"او به ذهن م

 دو سرزمین دارم." )پسر پنج ساله(

 دوستکه کودکان از واژه " هستند. حتی زمانی ای اتفاقیاشارات  چنیندرصد ار مصاحبه های ما شامل  ۴۰حدود 

وگوی زير  همانطور که از گفت ،]اين دوستان[تخیلی  وضعیت کنند، خیالی" برای اشاره به همراهشان استفاده نمی

 اغلب پیشاپیش پذيرفته شده است. با يک دختر پنج ساله پیداست، 

 تو دوست خیالی داری؟ 

 "م را دارم.ا ب، من فقط روح خانگیونه... خ"

 ت. اين روح خانگی تو تخیلی است يا واقعی؟ا روح خانگی 

 "تخیلی."

 دارد؟ت  اسم  آيا روح خانگی 

 "جورج."

  يا يک عروسک يا کامال تخیلی است؟ بازی است حیوان اسبابو آيا جورج 

 "تخیلی است. کاماٌلاو "

 او نامرئی هست؟ 

 "ره.آ"

  است يک حیوان يا چیز ديگر؟ آدمباشه. و آيا جورج يک 

 "او فقط يک روح خانگی است."

                                                 
10

. Neoland 
11

. Pokemon 



 http://right-to-childhood.com سايت حق کودکی    دوستان خیالی

 


 

به را  ها همصاحب متندهد، بنابراين ما نظر نمی طور اين کودکیاما هر  هستندتقريبا رايج  اين نوع نظرات،اگرچه 

با دقت شان،  ای حاکی از سردرگم بودن کودکان نسبت به موقعیت غیرواقعی دوستان خیالی منظور يافتن هر نشانه

رسید ، به نظر مینامرئی دارند ندوستا که یبر روی هشتاد و شش کودک گرفته صورت. در مطالعه ايم بررسی کرده

بعضی )" زدند. حرف میديگر کمی مبهم  کودکش واقعی است و دو ا کند همراه خیالیفکر می يک کودک

توانند صدايش را بشنوند."( اين موارد محدود در کند و همه میشود و واقعا صحبت میاو واقعی می ها وقت

ند. در مجموع، نه نداد بروزاز سردرگمی  یدرصد( که هیچ نشان ۹۷) ديگر هستندهشتاد و سه کودک  تضاد با

با آن مشغول هستند، شگفت زده برند و شان لذت می لیخیا دوست ازکه کودکان تا چه حد موضوع تنها از اين 

 تحت تاثیر قرار گرفتیم. نیز کنند که دوستانشان خیالی هستندحتی از اينکه آنها تا چه حد درک می شديم،

 گیری نتیجه

 ،از بازی تخیلی است، به خصوص برای فريب دادن والدين تداولمسالم و  شکلیخیالی   دوستساختن يک 

و  هستندسازند قابل توجه است، برخی نامرئی شناسان. گوناگونی انواع دوستانی که کودکان می آموزگاران و روان

 ،. کودکان بر اساس وضعیت روحی خودشوند ساخته می های محبوب برخی بر مبنای اشیا، مثل اسباب بازی

را برای ديگران آنها  هستند آفرينند که معموال مايل خیالی خود می دوستهايی در مورد  و داستانجزئیات 

 يک کودک، ]دوست خیالی[ شدِن عاطفِی جذبهای  . گاهی اوقات محتوای روياپردازی يا نشانهتعريف کنند

به . استسردرگم شده  ست،درمورد اينکه چه چیز واقعی و چه چیز غیر واقعی ا حاکی از آن است که احتماال او

توانايی آنها را در تفکیک بین رويا و  اغلب ،شان خیالی دوستها در مورد  پاسخ کودکان به سوال هر حال،

می تواند او را ببیند و  که حرف . همان کودکی که در مورد يک فیل ارباب مآب و پرکند تصريح می واقعیت

به محقق لبخند می زند و به او  چند دقیقه بعداحتماال ست، صحبت کرده امصاحبه کننده ا بصدايش را بشنود 

 .تخیلی هستند صرفٌاها  شود که اينيادآور می
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